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Miela Mykolo Romerio universiteto bendruomene,

Man didelė garbė ir atsakomybė pristatyti Mykolo Romerio universiteto 2022 metų veiklos ataskaitą, 
įvertinti mūsų strateginių tikslų ir išsikeltų rodiklių įgyvendinimo eigą. Dėkoju jums visiems už vienybę ir pasi-
tikėjimą, kurį jaučiau visus šiuos metus, už didelį bendrą darbą, kurio rezultatai apibendrinti šioje rašytinėje 
ataskaitoje, su kuria galėsite įdėmiai susipažinti.

Universiteto vaidmuo XXI amžiuje 

Vieneri metai – trumpas laikotarpis universiteto istorijoje. Tačiau 2022-ieji buvo ypatingi metai ne tik 
mūsų universitetui, bet ir Lietuvai, ir pasauliui. Dar neįėjus į įprastą darbo ritmą po pandemijos, visus sukrėtė 
Rusijos įžiebtas karas Ukrainoje, kurio pasekmes pajutome ne tik mes, esantys karo lauko kaimynystėje, bet 
ir visas pasaulis. Po to sekė energetikos kainų beprecedentis augimas, infliacijos šuoliai. Turėjome ne tik 
nedelsdami spręsti, kaip įveikti šiuos nelengvus išbandymus ir sukurti kiek įmanoma geresnę studijų ir gyve-
nimo aplinką savo studentams ir darbuotojams, bet ir permąstyti, koks gi universiteto vaidmuo neramiame ir 
sparčiai besikeičiančiame XXI amžiuje?

Akivaizdu, kad iššūkių akivaizdoje universitetai negali tapti panašūs į būtiniausių prekių parduotuves, 
kur už prieinamą kainą kiekvienas gali įsigyti žinių ir įgūdžių, universitetų nenukonkuruos populiarūs „guru“ ir 
dirbtinio intelekto paslaugų tiekėjai, parduodantys „laimingo gyvenimo“ receptus, jei bus grįžta prie universi-
tetų ir visuomenės socialinio kontrakto pagrindų – kaupti, generuoti, perduoti ir išmokyti taikyti žinias, ugdyti 
savarankiškas, kritiškai mąstančias asmenybes, tyrinėti ir spręsti esmines visuomenės problemas bei prisi-
dėti prie visuomenės pažangos, grindžiamos demokratijos, teisingumo, taikos ir saugumo, tvaraus vystymo-
si, socialinės darnos ir ekonominės gerovės vertybėmis.

Apie tai diskutuoja ne tik mūsų, bet ir viso pasaulio akademinė bendruomenė. Pernai UNESCO Pasau-
lio aukštojo mokslo konferencijos išvakarėse paskelbtoje UNESCO ataskaitoje apie aukštojo mokslo ateitį 
(Future of Education Report) akcentuota humanistinė švietimo misija. Švietimo lyderių forume sutarta, kad 
universitetai turi ne tik prisitaikyti prie globalių iššūkių ir socialinių transformacijų, bet ir aktyviai jas įtakoti. 
Tokiai misijai yra įsipareigojęs ir mūsų universitetas – dinamiškas, tarptautiškas, didžiausias socialinių 
mokslų universitetas Lietuvoje. 
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UNESCO siūlomas naujasis socialinis kontraktas, kuris išreiškia fundamentalią švietimo, kaip bendro-
jo visuomenės gėrio nuostatą, leidžia tikėtis, kad keisis vyriausybių požiūris ir įsigalės naujas supratimas 
apie aukštojo mokslo misiją ir jo svarbą valstybėms ir visuomenėms. 

Geras poslinkis šia linkme – Nacionalinis susitarimas dėl švietimo, kuriame pripažįstama, kad „švieti-
mas savo paskirtį geriausiai atlieka tada, kai jo raida lenkia bendrąją visuomenės raidą“. Pernai jau pajutome 
ir pirmuosius politinių partijų susitarimo rezultatus, leidžiančius tikėtis ilgalaikių sprendimų švietimo srityje 
tęstinumo, švietimo raidos nuoseklumo, tvaraus švietimo sistemos finansavimo augimo.  

Nuo kiekybės į kokybę 

Demografinė situacija Lietuvoje neleidžia prognozuoti nuoseklaus studentų skaičiaus augimo. Užsie-
nio studentų, ketinančių studijuoti Lietuvoje, apsisprendimui įtakos  daro įtempta geopolitinė situacija mūsų 
regione, sudėtingas vizų gavimo procesas trečiųjų šalių gyventojams, augantys pragyvenimo Lietuvoje, 
ypač sostinėje, kaštai. 

Konkuruoti su kitomis Lietuvos ir kitų Europos šalių, JAV ir Azijos aukštojo mokslo įstaigomis galime tik 
siūlydami geriausius tarptautinius standartus atitinkantį išsilavinimą, leidžiantį mūsų absolventui sėkmingai 
pradėti profesinę karjerą, plėtodami modernią infrastruktūrą, atitinkančią studentų ir dėstytojų poreikius ir 
užtikrinančią naujausių technologijų taikymą studijų ir mokslinių tyrimų procese. 

Tačiau sparčiai besikeičiančiame pasaulyje nėra lengva prognozuoti, kokių kvalifikacijų specialistų 
prireiks ateityje. Todėl pasaulio švietimo ekspertai rekomenduoja universitetams neapsiriboti tomis žiniomis 
ir gebėjimais, kurių reikia šiandieninei darbo rinkai, bet stengtis suteikti studijuojančiam jaunimui tokius 
gebėjimus ir įrankius, kurie reikalingi, norint ateityje sėkmingai atlikti bet kokį darbą. Turime ruošti ne „darbo 
jėgą“, bet ugdyti asmenybes, pasižyminčias kritiniu mąstymu, pasirengimu nuolat mokytis bei tobulėti ir 
galinčius prisiimti socialinę atsakomybę. Tam pasitarnauja ir vis sėkmingiau universitete taikomas patyrimi-
nis mokymas, mentorystės programos, intensyviai plėtojamos mokymosi visą gyvenimo veiklos, diegiama 
mikrokredencialų platforma. 

Esame įsipareigoję siekti Jungtinių Tautų patvirtintų darnaus vystymosi tikslų, ir tai atspindi tiek su jais 
susijusios problematikos integravimas į studijas, mokslinius tyrimus, tiek universiteto infrastruktūros moder-
nizavimas bei aplinkos puoselėjimas. 

Gerinti studijų ir mokslinių tyrimų kokybę padėjo nuoseklus institucinės savianalizės, palyginamojo 
mokslo vertinimo, studijų krypčių savianalizių rengimo,  vidaus teisės aktų tobulinimo procesas, kuris leido 
įsivertinti universiteto atskirų sričių status quo ir numatyti tolesnio vystymosi kryptis. Dėkoju visiems, kurie 
negailėjo pastangų prisidėdami prie šių darbų. 

MRU akademinę reputaciją atspindi faktas, kad MRU ketvirtus metus iš eilės pagal mokslinių tyrimų 
rezultatus patenka į geriausių Lietuvos valstybinių universitetų trejetuką socialinių mokslų srityje. 

MRU reputaciją taip pat stiprino mūsų akademinės bendruomenės narių apdovanojimai už studijų, 
mokslo darbų, vadybos pasiekimus. Universiteto vardą garsino išskirtiniai mūsų krepšininkių, šachmatinin-
kų, sambo ir dziudo meistrų, lengvaatlečių, futbolininkių, irkluotojų pergalės tarptautinėse ir Lietuvos areno-
se, įsimintini MRU Teatro studijos ir kitų meno kolektyvų pasirodymai.
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Reikšmingai padidinome MRU patrauklumą ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje erdvėje. Prie to prisidė-
jo ne tik ir ne tiek aktyvios rinkodaros priemonės, bet pirmiausia - tarptautinėje erdvėje vertinami MRU moks-
lininkų darbai, projektai, aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose mokslo tinkluose, tarptautinėse mokslo konfe-
rencijose, universitetų aljansuose ir tarptautinėse organizacijose. 

Galime didžiuotis, kad kartu su MRU mokslininkais, tyrėjais MRU laboratorijose dirba ir drauge vykdo 
tarptautinius projektus pasaulinės mokslo žvaigždės, kartu su MRU mokslininkais ir tyrėjais pristatę tarptau-
tinio pripažinimo sulaukusius mokslo darbus.

Prie mūsų universitetą garsinančio Vilniaus Karaliaus Sedžiongo instituto sėkmės daug prisidėjo ir 
prisideda dėstytojai iš Pietų Korėjos, o Azijos centrui talkina kolegos iš Japonijos. Nuoširdžiai dėkoju visiems 
mūsų užsienio partneriams už ilgametį ir prasmingą bendradarbiavimą. 

Universiteto pripažinimą tarptautinėje akademinėje erdvėje didina sėkmingos dvigubo diplomo ir 
jungtinės programos su žinomais Europos universitetais bei Pietų Korėjos Dongseo universitetu. Pernai 
užmegztos naujos partnerystės su Indijos, Taivano, Vietnamo universitetais. Tai atitinka ir mūsų valstybės 
politiką diversifikuoti ir plėsti santykius su Rytų ir Pietryčių Azijos demokratijomis. 

Pernai išaugo užsienio šalių piliečių skaičius doktorantūros studijose, jie dabar sudaro 12,21 % visų 
doktorantų. Didėja podoktorantūros stažuotojų skaičius: 2020 metais podoktorantūros stažuočių vykdymui 
finansavimas skirtas 6 tyrėjams, 2021 metais – 9 tyrėjams, o 2022 metais – net 13 tyrėjų. Tai leidžia tikėtis, 
kad ir toliau auginsime mokslininkų potencialą. 

2022 m. universitete sėkmingai įgyvendintos dvi Erasmus Mundus magistro studijų programos. Tai 
programa „Laisvalaikio ir sporto valdymas ir administravimas“ (GOALS), vykdoma kartu su partneriais iš 
Liuksemburgo, Lenkijos, Portugalijos, Prancūzijos, ir programa “Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu” 
(ESWOCHY), koordinuojama Mykolo Romerio universiteto ir įgyvendinama su partneriais iš Latvijos, Slova-
kijos ir Portugalijos. 

Augančią MRU reputaciją tarptautinėje erdvėje atspindėjo mūsų universiteto kartu su tarptautiniais 
partneriais pernai organizuoti didelio pasisekimo ir gausaus dalyvavimo sulaukę mokslo ir studijų renginiai, 
skirti socialinių inovacijų, Rusijos karo Ukrainoje, žmogaus teisių, demokratijos, konstitucingumo, regioninio 
saugumo, kriminalistikos ir kitai aktualiai problematikai. Įsimintinais įvykiais universiteto istorijoje liks MRU 
garbės daktarų - Latvijos prezidento dr. Egilio Levito ir Tarptautinės universitetų asociacijos prezidentės 
prof. dr. Pam Fredman inauguracijos. 

Prioritetas – socialines inovacijas kuriančiam mokslui 

Pagal 2022 m. Lietuvos mokslo tarybos atliekamo 2021 m. kasmetinio mokslo (ir meno) veiklos vertini-
mo rezultatus, už 2021 m. mokslinę veiklą socialinių ir humanitarinių mokslų srityse skirta 4303,61 įskaitytų 
formaliojo vertinimo mokslo (meno) darbų svertinė taškų suma, kas sudaro 52,24 % augimą, lyginant su 
praėjusiais metais.

MRU pažangą patvirtino pernai rudenį MRU apdovanojimas už sparčiausią mokslinių tyrimų augimo 
tempą 2002-2022 metais, įteiktas tarptautiniame renginyje „Towards future research impact in Lithuania“, 
kurio vienas iš organizatorių buvo aukšto tarptautinio lygio akademinė leidykla „Elsevier“. 
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Praktiškai visi universiteto fakultetai, laboratorijos ir kiti akademiniai padaliniai yra įsitraukę į universite-
to vykdomas 7 mokslo programas. 2022 m. universiteto mokslininkai tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu 
pateikė net 161 projektinę paraišką. 35 % pateiktų paraiškų gavo finansavimą. Mokymų ir kitos ekspertinės 
veiklos paslaugų teikimo sutarčių vertė padidėjo net 23 %. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Universitete buvo įgyvendinami 6 Horizonto programos projektai (įskaitant 
ankstesnės „Horizon 2020“ programos projektus), kurių konsorciumus sudaro partneriai iš kelių dešimčių 
Europos Sąjungos valstybių. 2022 metais finansavimas buvo skirtas keturiems mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programos „Europos Horizontas“ projektams, kuriais prisidedame prie kovos su klimato kaita ir Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų.

Taigi pasiekti mokslinių tyrimų, eksperimentinės ir inovacijų infrastruktūros plėtros rezultatai rodo, kad 
mūsų pasirinktas strateginis prioritetas - pažangus socialines inovacijas kuriantis mokslas yra perspekty-
vus. 

Siekdami labiau prisidėti prie pažangių pokyčių ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, praėjusiais 
metais atlikome didelį parengiamąjį darbą jungiantis į Europos reformų universitetų aljansą (European 
Reform Unviversity Alliance - ERUA). 

MRU ir dar 7 šio aljanso partnerinius universitetus iš Bulgarijos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, 
Prancūzijos, Vokietijos vienija tikslas - laužyti barjerus tarp akademinės ir plačiosios visuomenės, originalus 
tarpdisciplininis bendradarbiavimas, leidžiantis integruoti socialinius ir humanitarinius mokslus, meną ir 
tiksliuosius bei gamtos mokslus STEM kontekste. Tikimės, kad jau 2023 m. vasarą bus patvirtintas Europos 
Komisijos finansavimas šio aljanso projektinei paraiškai. Tai atvers naujas galimybes MRU įsitvirtinti kaip 
vienam iš lyderiaujančių, į ateities reformas orientuotų socialinių mokslų universitetų regione. 

MRU bendruomenės tapatybė  

Universitetas, kaip ir kitos švietimo įstaigos, pernai vadavosi iš tam tikro bendruomeninės veiklos 
sąstingio. Per pandemiją buvo nelengva skubiai perkelti studijas į virtualią erdvę. Tačiau nebuvo paprasta vėl 
sugrąžinti iš nuotolio savo studentus ir dėstytojus į akademinį miestelį. 

Mes, kaip ir daugelis kitų universitetų, išbandėme ir įvaldėme hibridinius ir nuotolinius dėstymo būdus 
ir metodus. Tai pareikalavo papildomų išlaidų infrastruktūrai, bet taip pat padidino mūsų gebėjimus naudotis 
naujais darbo įrankiais. Nepaisant tariamo komforto dirbti ar mokytis nuotoliu, tapo akivaizdu, kad darbas 
virtualioje erdvėje pats savaime negali garantuoti visapusiškai kokybiško rezultato. 

Nors ir kaip būtume įsitraukę į virtualią tikrovę, tačiau autentiška socialinė erdvė, tiesioginis bendravi-
mas akis į akį yra žmogaus prigimties savastis. Todėl skyrėme daug dėmesio atgaivinti ir kurti akademinį 
miestelį, kaip bendrą kūrybinę erdvę, kurioje kiekvienas jaustųsi gerai, būtų svarbus ir reikšmingas bendruo-
menės narys. Būtent toks yra ir MRU bendruomenei siūlomų galimybių saviraiškai, asmeniniam tobulėjimui 
ir gerovei skirtų veiklų ir priemonių tikslas. Pernai prasidėjęs didelių investicinių projektų įgyvendinimas taip 
pat yra gerų permainų pradžia. 

Akademinis miestelis išlaiko savo savitumą ne tik todėl, kad čia formuojasi ypatingi studentų, bendra-
kursių ir bendradarbių savitarpio santykiai, studentų ir dėstytojų ryšiai, kartais nenutrūkstantys visą gyveni-
mą. Tai ne tik atnaujintas mūsų vizualinis identitetas, visiems atpažįstamas MRU „prekės ženklas“. Tai mūsų 
bendros „riomeriečių“ šventės, gebėjimas džiaugtis vieni kitų laimėjimais, gebėjimas paskatinti, užjausti ir 
padėti, kai to prireikia. Tai savotiška nostalgija, kurią jaučia kiekvienas alumnas savajai Alma Mater. 
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Bendrą tapatybę sukuria laiko išbandyta vertybinė bendrystė, kurią išlaiko universitetas, įsipareigojęs 
akademinės laisvės ir autonomijos principams, bendradarbiaujantis su visuomene ir padedantis efektyviai 
spręsti problemas, kylančias mūsų visuomenei, valstybei ir pasauliui. Būtent tokias gaires brėžia mums 
atnaujinta Didžioji universitetų chartija - Magna Charta 2020, kurią MRU vardu pernai pasirašiau kartu su jos 
signatarais - universitetų vadovais iš 94 šalių.

Universiteto bendruomenė stipri todėl, kad gali geriau susidoroti su kompleksiniais iššūkiais, negu 
pavienis individas. Jau įsitikinome, kad XXI amžiaus išbandymai, kuriuos mes turime ir dar turėsime įveikti, 
yra kur kas sudėtingesni negu tikėjomės.

Įsitikinome, kad MRU akademinė bendruomenė sugebėjo operatyviai reaguoti ir susitelkti, teikdama 
pagalbą karo Ukrainoje pabėgėliams. Dėkoju visiems, kurie neliko abejingi šios žiaurios agresijos akivaizdo-
je. 

Tačiau turime nepamiršti, kad mūsų pagalbos gali prireikti dar ne kartą, dar ne mažiau, o gal ir daugiau. 
Todėl kviečiu visus nepasiduoti nuovargiui daryti gerus darbus. Kviečiu toliau dirbti drauge žmogaus, visuo-
menės ir valstybės gerovei, dirbti visų mūsų bendrai ateičiai.
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Esame didžiausias socialinių mokslų universitetas Lietuvoje ir suteikiame studijas kokybiškam gyvenimui 
sparčiai kintančių profesinių poreikių ir iššūkių laiku.

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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Saugumo tyrimų laboratorija

Sociologinių tyrimų laboratorija
Sveikatos tyrimų laboratorija

Taikomosios psichologijos tyrimų laboratorija

Teisingumo tyrimų laboratorija

Viešojo valdymo inovacijų laboratorija

Žmogaus teisių laboratorija

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•  
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Personalo
valdymo
centras

Frankofoniškų 
šalių studijų 

centras

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STRUKTŪRA

Biblioteka

Karaliaus 
Sedžiongo 
institutas
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PAGRINDINIAI 2022 M. MRU SKAIČIAI:

5819

UNIVERSITETE
 STUDIJUOJA

STUDENTAI 2437
Magistrantūros
studijose

172
Doktorantūros
studijose

Profesinėse
studijose

57

Bakalauro
studijose

3005

Klausytojai
148

BAKALAURO
STUDIJOSE

3005 IŠ JŲ 1033 VALSTYBĖS FINANSUOJAMOSE STUDIJOSE

MAGISTRANTŪROS
STUDIJOSE

2437 IŠ JŲ 881 VALSTYBĖS FINANSUOJAMOSE STUDIJOSE

PROFESINĖSE
STUDIJOSE

57 IŠ JŲ 31 VALSTYBĖS FINANSUOJAMOSE STUDIJOSE

DOKTORANTŪROS
STUDIJOSE

172 IŠ JŲ 164 VALSTYBĖS FINANSUOJAMOSE STUDIJOSE

IR KLAUSYTOJAI

IŠ VISO STUDENTŲ:  5671

IŠ JŲ 2082 VALSTYBĖS FINANSUOJAMOSE STUDIJOSE

IŠ JŲ LAIPSNIO SIEKIANČIŲ STUDENTŲ IŠ UŽSIENIO – 694 (12,24 %) 

11
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PAGRINDINIAI 2022 M. MRU SKAIČIAI:

>47 000
ALUMNI
BENDRUOMENĖ

ABSOLVENTAI
1211

MAGISTRO

BAKALAURO

DOKTORANTŪROS

PROFESINIŲ STUDIJŲ

42
IŠ JŲ:

680470

19

12

VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMIVALSTYBĖS FINANSUOJAMI

470 BAKALAURAI 
IŠ JŲ:

680 MAGISTRAI
IŠ JŲ:

465

215

383

87

19 DOKTORANTAI
IŠ JŲ:

42 PROFESINIŲ STUDIJŲ
IŠ JŲ:

34

8

19
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PAGRINDINIAI 2022 M. MRU SKAIČIAI:

69%

DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO 
DARBUOTOJŲ AMŽIAUS 
VIDURKIS

44 M.

429 DĖSTYTOJAI IR MOKSLO
DARBUOTOJAI IŠ KURIŲ:

229 ADMINISTRACIJA IR KITI DARBUOTOJAI

SU DAKTARO
LAIPSNIU

VYRAI

57%

VYRAI

35%

MOTERYS

44%

MOTERYS

65%

13
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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 
tyrimus. MTEPI vykdomos pagal 7 mokslo programas: “Socialinių mokslų srities Edukologijos mokslo 
programa”, “Humanitarinių mokslų srities Filologijos krypties mokslo programa”, “Socialinių mokslų srities 
Komunikacijos ir informacijos krypties mokslo programa”, “Socialinių mokslų srities Psichologijos krypties 
mokslo programa”, “Socialinių mokslų srities Sociologijos krypties mokslo programa”, “Socialinių mokslų 
srities Teisės krypties mokslo programa: Teisės viršenybė, tvarumas ir technologijos”, “Socialinių mokslų 
srities Vadybos, ekonomikos, politikos mokslų krypčių mokslo programa: Atsparumo, tvarumo ir pažangos 
perspektyvos”, apimančias edukologijos, filologijos, komunikacijos ir informacijos, psichologijos, sociologi-
jos, teisės, vadybos, ekonomikos, politikos mokslų kryptis. Programas įgyvendina Socialinių inovacijų labora-
torijų tinklas, fakultetai, kiti akademiniai padaliniai.

Pagal 2022 m. Lietuvos mokslo tarybos atliekamo 2021 m. kasmetinio mokslo (ir meno) veiklos vertinimo 
rezultatus, už 2021 m. mokslinę veiklą socialinių ir humanitarinių mokslų srityse skirta 4303,61 įskaitytų 
formaliojo vertinimo mokslo (meno) darbų svertinė taškų suma, kas sudaro 52,24 % augimą. MRU ketvirtus 
metus iš eilės patenka į geriausių valstybinių universitetų trejetuką socialinių mokslų srityje. Publikacijų, kurių 
leidiniai referuojami CA WoS ir Scopus duomenų bazėse, cituojamumas 2022 m. augo 27 %, nuo 4526 
citavimų iki 5750 citavimų. 

Universiteto strateginis tikslas – aktyviai dalyvauti tarptautiniuose projektuose, kurie leidžia universiteto 
mokslininkams ir tyrėjams integruotis į daugiau nei 135 tarptautinius profesinius tinklus, sprendžia aktualias 
Europos ir Lietuvos visuomenės problemas, kuria socialines inovacijas. Tarptautiniai projektai taip pat 
padeda pritraukti į Lietuvą iškilius užsienio mokslininkus, skleisti informaciją apie Lietuvos mokslo pasieki-
mus, kelti mokslininkų ir tyrėjų kompetencijas bei tarptautinį pripažinimą. Kasmet auga MRU įgyvendinamų 
projektų skaičius, jų kokybė ir projektuose atliekamų darbų apimtys. Atliekami aukšto lygio tyrimai, naudoja-
masi nacionalinių ir tarptautinių fondų teikiamomis galimybėmis, įgyvendinami nacionaliniai ir tarptautiniai 
projektai, generuojamos naujos idėjos, tęsiami pradėti tyrimai bei studijos, bendradarbiaujama su užsienio 
partneriais. Projektai prisideda prie universiteto infrastruktūros tobulinimo, studijų kokybės gerinimo, tarp-
tautiškumo ir tarpdiscipliniškumo didinimo, mokslinių tyrimų plėtros ir inovacijų diegimo. Tarptautiniuose 
projektuose vis dažniau imamasi ne tik partnerių, bet ir pagrindinių pareiškėjų vaidmens ir atsakomybių. 
Mokslininkai sėkmingai integruojasi į tarptautinę mokslo erdvę, sprendžia aktualias mokslines problemas, 
kuria inovacijas, kurios turės nulemti pozityvų visuomenių pokytį. Projektuose ir paraiškose atsispindi univer-
siteto bendruomenės įvairiapusiškumas, mokslinių interesų įvairovė ir kokybiškų mokslinių tyrimų siekis.  

Universitetas siekia tarptautinio lygio kokybės mokslo ir socialinio bei ekonominio 
poveikio visuomenei. Siekiama didinti publikacijų užsienio recenzuojamuose leidi-
niuose skaičių, pirmenybę teikiant publikavimui tarptautinėje akademinėje bendruo-
menėje pripažintose leidyklose arba leidiniuose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web 
of Science ir Scopus duomenų bazes, ir gerinti MRU mokslininkų ir tyrėjų citavimo 
rodiklius.
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2022 m. universiteto mokslininkai tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu pateikė 161 projektinę paraišką. 35 % 
2022  m. pateiktų paraiškų gavo finansavimą. Mokslo projektai ir tyrimai įgyvendinami Socialinių inovacijų 
laboratorijų tinkle, jungiančiame 15 laboratorijų. Visose laboratorijose dirbančios tarpdisciplininės mokslinin-
kų, tyrėjų, studentų ir kitų suinteresuotųjų asmenų grupės įgyvendina mokslo programas ir kuria aukšto lygio 
žiniomis, naujausiomis technologijomis, mokslo, verslo, valdžios institucijų ir visuomenės bendradarbiavimu 
bei tinkliniu valdymu grindžiamą ekosistemą.

Ataskaitiniu laikotarpiu Universitete buvo įgyvendinami 6 Horizonto programos projektai (įskaitant ankstes-
nės „H2020“ programos projektus), kurių konsorciumus sudaro parneriai iš kelių dešimčių Europos Sąjun-
gos valstybių. 2022 metais finansavimas buvo skirtas keturiems mokslinių tyrimų ir inovacijų programos 
„Europos Horizontas“ projektams, kuriais siekiama prisidėti prie kovos su klimato kaita ir siekti JT darnaus 
vystymosi tikslų. Projektus „Biologinė įvairovė ir permainingi pokyčiai siekiant pliuralistinės ir gamtai palan-
kios visuomenės“ (angl. BIOdiversity and Transformative Change for plural and nature-positive societies) ir 
„Mokslas apie įrodymais grįstus ir tvarius gamtos išteklių sprendimus (angl. Science for Evidence-based and 
sustainable  decisions about Natural capital) finansuotus pagal bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programos Europos Horizontas kvietimą „Biologinė įvairovė ir aplinkos apsauga“ (angl. Biodiversity and 
ecosystem services) įgyvendins Taikomosios psichologijos laboratorijos, Aplinkos psichologijos tyrimų 
centro ir Aplinkos valdymo laboratorijos mokslininkai.

Aplinkos valdymo laboratorijos mokslininkai atliks tyrimus ir kitose Europos Horizonto programos misijose: 
Sveiko dirvožemio ir maisto misijos srityje (angl. Soil health and Food) buvo finansuotas projektas „Piniginis 
dirvožemio ekosistemų paslaugų vertinimas ir iniciatyvų investicijoms į dirvožemio sveikatą kūrimas: dirvože-
mio sveikatos tematikos įtraukimas į verslą ir politikos formavimo procesą“ (angl. Monetary valuation of soil 
ecosystem services and creation of initiatives to invest in soil health: setting a framework for the inclusion of 
soil health in business and in the policy making process), o poveikiu klimatui neutralių ir pažangių miestų 
(angl. Climate-neutral and smart cities) misijos srityje - projektas  „Miškų valdymo optimizavimas siekiant 
sukurti mažai CO2 į aplinką išskiriančią, atsparaus klimato Europos ateitį“ (angl. OPTimising FORest mana-
gement decisions for a low-carbon, climate resilient future in EUrope).

Universiteto mokslininkų pasiekimai projektinėje veikloje patvirtina, kad Mykolo Romerio universitetas yra 
patikimas ir solidus mokslinių tyrimų universitetas. 2022 m. rudenį vykusiame tarptautiniame renginyje 
„Towards future research impact in Lithuania“, kurio vienas iš organizatorių buvo tarptautinis leidėjas „Else-
vier“,  Mykolo Romerio universitetas (MRU) apdovanotas už sparčiausią mokslinių tyrimų augimo tempą 
(angl. the highest compound annual growth rate (CAGR)) 2002-2022 metais.

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.
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2022 m. universiteto bendruomenės nariams buvo įteikti 6 garbingi apdovanojimai: Lietuvos verslo konfede-
racijos garbės ženklas buvo skirtas dr. Ingai Žalėnienei, Mykolo Romerio universiteto rektorei, profesorei – už 
indėlį skatinant įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvas Lietuvoje, aktyvų veikimą LVK veikloje. Advokatū-
ros garbės ženklu apdovanotas Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos profesorius dr. Egidijus Jara-
šiūnas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkos raštu buvo apdovanoti prof. dr. 
Andrius Bielskis, prof. dr. Agota Giedrė Raišienė, prof. dr. Vilma Čingienė; ŽVSF studentė Jolanta 
Kručkauskaitė gavo Lietuvos galios apdovanojimą – Vyčio statulėlę – už silpnaregių ir aklųjų įtrauktį į pomėgių 
turizmą kartu su sveikaisiais. Gediminas Mesonis už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo 
garsinimą pasaulyje apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi. Už 
sukurtą filmą-spektaklį „Getas”, režisuotus spektaklius „Mano vardas Ischokas” bei „Novečentas” Julius Dau-
tartas apdovanotas Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Sidabro garbės 
ženklu „Už nuopelnus”.  Lietuvos mokslų akademija mokslo populiarinimo projektų skatinimo konkurse 
projektui „Nacionalinė teisės žinių olimpiada” skyrė II vietą ir apdovanojimą kategorijoje „projektai, kurių 
įgyvendinimui panaudojamos kitos priemonės (leidiniai, žaidimai, ekskursijos ir kt.)”. 

Taip pat 2022 metais buvo suteikti 2 MRU garbės daktaro vardai: Latvijos Respublikos prezidentui Egiliui 
Levitui bei Tarptautinės universitetų asociacijos prezidentei prof. dr. Pam Fredman.  MRU rektorei prof. dr. 
Ingai Žalėnienei už didelį indėlį į universitetų bendradarbiavimą, sėkmingą MRU ir Dongseo universiteto 
dvigubo diplomo studijų įgyvendinimą, Karaliaus Sedžiongo instituto Lietuvoje veiklą, glaudžius studentų ir 
dėstytojų mainus  suteiktas Korėjos Respublikos Dongseo universiteto (DSU) Garbės daktarės vardas (DSU 
Doctor Honoris Causa). 
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Australijos Karališkojo Melburno technologijų instituto (RMIT) universiteto Kibernetinio saugumo tyrimų ir 
inovacijų centras kartu su MRU Viešojo valdymo ir verslo fakultetu susitarė bendradarbiauti ir plėsti ryšius 
kibernetinio saugumo srityje - įkurti Australijos ir Lietuvos kibernetinio saugumo tyrimų tinklą (ALCRN) (angl. 
Australian - Lithuanian cyber research network (ALCRN)). ALCRN sieks suburti kibernetinio saugumo, 
FINTECH ir inovacijų srities mokslininkus bendradarbiavimui ir kokybiškų bei didelio poveikio mokslinių 
tyrimų, partnerystės, bendrų iniciatyvų su socialiniais partneriais vystymui, studijų ir mokslinių tyrimų infras-
truktūros plėtrai, dalyvavimui nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose. 

IŠAUGO UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ SKAIČIUS DOKTORANTŪROS STUDIJOSE – 12,21 % VISŲ DOK-
TORANTŲ; 

MOKYMŲ IR KITOS EKSPERTINĖS VEIKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARČIŲ VERTĖ PADIDĖJO 23 
%;  

KAS TREČIA UNIVERSITETO PATEIKIAMA PROJEKTINĖ PARAIŠKA BUVO FINANSUOTA;

PER METUS, CA WOS DUOMENŲ BAZĖJE ESANČIŲ MRU MOKSLO PUBLIKACIJŲ SKAIČIUS DIDĖJO 
12,5 %, O CITAVIMAS AUGO 18,34 %, SCOPUS DUOMENŲ BAZĖJE ESANČIŲ MOKSLO PUBLIKACI-
JŲ CITAVIMAS AUGO 34 %, O SKAIČIUS DIDĖJO 16,1 %; 

FIKSUOJAMAS DIDĖJANTIS PODOKTORANTŪROS STAŽUOTOJŲ SKAIČIUS: 2020 METAIS 
PODOKTORANTŪROS STAŽUOČIŲ VYKDYMUI FINANSAVIMAS SKIRTAS 6 TYRĖJAMS, 2021 
METAIS – 9 TYRĖJAMS, 2022 METAIS – 13 TYRĖJŲ.

ESMINIAI PASIEKIMAI IR POKYČIAI 2022 M.

•

•

•

•

•

2022 m. MRU mokslo publikacijų dalis CA WoS ir (ar) Scopus duomenų bazėse nuo 
visų recenzuojamų mokslo straipsnių padidėjo 4,4 % ir sudarė 53,4 %.  

48% 53,4%
2020 2021 2022

49%
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RODIKLIAI

72% 71,2%
2020 2021 2022

56%

45% 57,6%
2020 2021 2022

53,4%

44% 56%
2020 2021 2022

50%

3193 5750 
2020 2021 2022

4526
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MRU mokslo publikacijų, įtrauktų į CA WoS ir (arba) Scopus duomenų bazių Q1 ir Q2 kvartiles, dalis nuo visų 
straipsnių, įtrauktų į minėtas duomenų bazes, sudarė 71,2 %, 15,2 % daugiau nei 2021 metais.  

2022 m. didėjo MRU mokslo publikacijų, paskelbtų konkrečios mokslo krypties leidinyje, įtrauktame į CA 
WoS ir (arba) Scopus duomenų bazes, dalis nuo visų straipsnių, paskelbtų leidiniuose, įtrauktuose į minėtas 
duomenų bazes, ir sudarė 57,6 % Rodiklio pokytis 4,2 %.

2022 m. monografijų ir jų dalių, išleistų tarptautiniu mastu pripažintose mokslo leidyklose, dalis nuo visų 
monografijų ir jų dalių sudarė 56 %. Rodiklio pokytis 6 %.  

CA WoS ir/arba Scopus duomenų bazėje esančių recenzuojamų straipsnių citavimo augimo procentas nuo 
2020 iki 2022 metus nuolat augo. 2021 m. fiksuotas pokytis – 41,7 %, o 2022 metais – 27 %. 



RODIKLIAI

20

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

Narysčių mokslinių žurnalų, 
įtrauktų į CA WoS ir (arba) 
Scopus duomenų bazes, tarp-
tautinėse redakcinėse kolegi-
jose dalis nuo visų narysčių 
sudaro 29,8 %.

29,8%Kasmetinio (formaliojo) verti-
nimo socialinių mokslo darbų 
svertinė taškų suma augo 
49,53 %. 

49,53%

Kasmetinio (formaliojo) vertinimo humanitarinių 
mokslo darbų svertinė taškų suma augo 2,5 karto. 

2019 2020 2021

49,53 %

2019 2020 2021

2750,98

TŠK. 
4113,66

TŠK.
2017,28

TŠK.

316,12
TŠK.

75,88
TŠK.

189,95
TŠK.

X2,5
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RODIKLIAI

Nors doktorantų skaičius neženkliai 
mažėjo, tačiau augo užsieniečių dalis 
doktorantūros studijose. 2022 m. jie 
sudarė 12,21 % visų doktorantų. 

183 172
2020 2022

DOKTORANTAI 172

2021

176

2019 m. buvo įtvirtinta galimybė siekti Europos 
daktaro sertifikato. 2022 m. Europos daktaro serti-
fikato siekė 11,18 % visų doktorantų. 

Užsieniečių dalis doktorantūros studijose 

0% 11.18 %

2020 2022

9,29 % 12,21 % 

2020 2022

8,52%

2021

11,36 %

2021

2022 m. aukšto tarptautinio lygio (koordinuojami 
projektai, projektai, kuriuose yra vadovaujama 
darbo paketams ir pan.) įgyvendinamų projektų 
procentas nuo bendro tarptautinių projektų skai-
čiaus sudarė 42 %. 

„

28% 42%

2020 2022

2022 m. įgyvendinamų projektų skaičius padidėjo 
nuo 100 iki 131. 

38%

2021

83 131

2020 2022

100

2021

PROJEKTŲ SKAIČIUS
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RODIKLIAI

2022 m. užfiksuoti 70 mokslo produkcijos ir pasieki-
mų paminėjimų viešojoje erdvėje.  

124 70

2020 2022

88

2021

PAMINĖJIMAI

Daugėjo ir teikiamų projektinių paraiškų. 2022 m. jų 
pateikta 24,8 % daugiau nei 2021 m. 

121

2020

129

2021 2022

161

24,8%

31%

2020

33,3%

2021 2022

35%

20
20

20
21

20
22

0

372 000 EUR

459 000 EUR

310 000 EUR
18 28

2020 2022

28

2021

PUBLIKACIJOS

23 % augo sutarčių iš ekspertinės veiklos ir 
mokymų paslaugų vertė. 

2022 m. Lietuvos akademinės elektroninės biblio-
tekos informacinėje sistemoje (eLABa) užregis-
truotos 28 mokslo populiarinimo publikacijos. 

 2022 m. teikiamų nacionalinių ir tarptautinių 
projektų paraiškų sėkmės rodiklis padidėjo iki 35 %. 
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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 
siekiant aukščiausios kvalifikacijos profesionalų rengimo lyderio pozicijų socialinių mokslų srityje. Į studento 
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 pasirengusius 
iššūkiams ir darbui absolventus. Atnaujintas studijų programų turinys, akademiniai mainai, integruotas tarp-
tautinis 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 nuotoliniu 
būdu. Universitetas skatina tarptautinių studijų programų, realizuojamų kartu su užsienio partneriais, 
įgyvendinimą. Šios programos studentams suteikia daugiau galimybių įgyti aktualių kompetencijų ir sėkmin-
giau įsitraukti į nacionalinę ir tarptautinę darbo rinką.

STUDIJŲ TURINIO AKTUALIZAVIMAS IR STUDIJŲ 
PRITAIKYMAS NUOTOLINIAM MOKYMUISI YRA 
UNIVERSITETO VEIKLOS  PRIORITETAS

Poreikį mokytis visą gyvenimą universitetas atliepia ne tik siūlydamas įvairaus pobū-
džio ir trukmės mokymosi (studijų) veiklą skirtingoms besimokančių asmenų 
grupėms. MRU teikia įvairias paslaugas visuomenės nariams: kvalifikacijos kėlimo ir 
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 
formas ekonominės, geografinės atskirties grupėms, dirbantiems ir vyresnio amžiaus 
asmenims, siekia sudaryti galimybes pripažinti darbinėje veikloje įgytas neformalią-
sias kompetencijas ir taip sutrumpinti studijų procesą ir padidinti tiek studijų patrau-
klumą, tiek galimybes studijuoti asmenims, jau įgijusiems aukštąją išsilavinimą. Univer-
sitetas siekia geriau suprasti ir atliepti studentų, turinčių negalią, poreikius, rūpintis jų 
poreikius atitinkančios studijų aplinkos pritaikymu ar pagerinimu.

NEFORMALIOS
KOMPETENCIJOS

ŠVIETIMAS BE
SLENKSČIŲ
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Studentų nubyrėjimo po pirmų 
studijų metų dalis 2022 m. 
sumažėjo lyginant su 2021 m. ir 
buvo 16 %.  

Studijas susistabdžiusių studentų dalis išlieka 
panaši kaip ir 2021 metais - 28 %.  

0,31% 0,28%

2020 2021

2022 m. spalio 1 d. duomenimis 
universitete studijavo 5819 
studentų ir klausytojų.

5819

0,16%

UNIVERSITETO ABSOLVENTŲ ĮSIDARBINIMO VIDURKIS PRAĖJUS 1 METAMS PO STUDIJŲ BAIGI-
MO IŠLIKO AUKŠTAS IR SUDARĖ 77,95 %. 

75 % STUDIJŲ PROGRAMŲ ĮDIEGTAS PATIRTINIS MOKYMAS.  

65 % STUDIJŲ PROGRAMŲ BUVO TAIKOMAS MIŠRUS MOKYMASIS.  

AKREDITUOTA 1 NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA, PATVIRTINTOS 2 NAUJOS SPECIALIZACIJOS.   

3 METŲ LAIKOTARPIUI AKREDITUOTA VERSLO STUDIJŲ KRYPTIES I-A PAKOPA IR 7 METŲ LAIKO-
TARPIUI AKREDITUOTA VERSLO STUDIJŲ KRYPTIES II-A PAKOPA.

MAKSIMALIAM 7 METŲ LAIKOTARPIUI AKREDITUOTOS ABI VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO STUDI-
JŲ KRYPTIES PAKOPOS.   

ESMINIAI PASIEKIMAI IR POKYČIAI 2022 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 valstybinius 
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. 2022 pabaigoje pradėta 
MRU mentorystės programos integracija į mentorystės platformą.

•

•

•

•

•

•

2020

0,27%
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65 % 21% 65%

2020 2022

41%

2021

Lyginant su 2020 m. didėjo studentų, turinčių 
mentorius, skaičius 2021 ir 2022 metais. Siekiant 
padidinti mentorystės prieinamumą, žinomumą ir 
atvirumą, 2022 pabaigoje pradėta MRU 
mentorystės programos integracija į mentorystės 
platformą.  

145 181

2020 2022

235

2021

MENTORIŲ SKAIČIUS

75 % visų studijų programų įdiegtas patirtinis 
mokymas, t. y. 17 % daugiau nei 2021. 

0,5% 0,75%

2020 2022

0,58%

2021

2022 m. 65 % studijų programų 
buvo taikomas mišrus moky-
masis, t. y. 24 % daugiau 
lyginant su 2021 m.

2022 m. buvo išduoti 2194 
universiteto kompetencijų 
tobulinimo pažymėjimai asme-
nims, kurie išklausė universite-
to organizuojamus kompeten-
cijų tobulinimo mokymus. 

2183 2194

2020 2022

1831

2021

2194
PAŽYMĖJIMAI

IŠDUOTI PAŽYMĖJIMAI

2022 m. universitetas vykdė 10 tarptautinių 
programų (dviejų diplomų, jungtinių).  

11 10

2020 2022

11

2021

 TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ SKAIČIUS

2022 m. buvo išduoti 8 Darbų saugos specialisto 
pažymėjimai.
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Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) duomenys apie 2020-2021 m. absolventų įsidarbinimo 
rodiklius praėjus 1 metams po studijų baigimo rodo aukštą universiteto absolventų įsidarbinamumą. Atsižvel-
giant į tai, kad ŠVIS duomenys neapima visų savarankiško užimtumo formų, dalis absolventų buvo karo 
tarnyboje, motinystės atostogose ar deklaravo išvykimą į užsienį, rodikliai yra aukšti ir galima teigti, kad 
universiteto absolventai sėkmingai vysto karjerą ir integruojasi į darbo rinką. 

27

2022 m. universitete buvo vykdomos 68 studijų programos iš 71 įregistruotų. Iš jų – 23 studijų programos 
buvo vykdytos anglų kalba.   

Patvirtintos 3 naujos studijų programos ar jų specializacijos.  

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, 
socialinis darbas, ekonomika.
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23 35

71

VYKDOMOS PROGRAMOS REGISTRUOTOS PROGRAMOS 

1353 77,6 % (1050 absolventai)2020

11822021 79 % (934 absolventai)

FINANSAVIMO ŠALTINIS
ABSOLVENTŲ 

SKAIČIUS
DIRBANČIŲ ABSOLVENTŲ

PROCENTINĖ DALIS
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MRU tarptautiškumas jau yra tapęs integraliu ir organišku procesu, lemiančiu visą universiteto veiklos ir 
paslaugų spektrą, reputaciją konkuruojant su kitais aukštojo mokslo dalyviais, taip pat universiteto studentų 
studijų patirtį ir tolesnę jų profesinės karjeros sėkmę. 2022 m. pradžioje pasaulis vis dar gyveno COVID-19 
pandemijos pasekmių situacijoje, jau buvo stebimos atvykstamojo ir išvykstamojo mobilumo atsigavimo 
tendencijos, ypač tarp Europos Sąjungos valstybių, tačiau vasario 24 d. prasidėjo karas Ukrainoje ir pagrin-
diniu iššūkiu Europos universitetams tapo pagalba Ukrainai, Ukrainos akademinei bendruomenei. MRU 
aktyviai įsitraukė į pagalbos telkimą, priėmė bėgančius nuo karo ukrainiečius studentus įtraukdamas į studijų 
procesą kaip vizituojančius studentus arba persivedančius į laipsnį suteikiančias studijas (transferius). 
Atsiradus galimybei remti ukrainiečius iš Erasmus+ programos mobilumo projektų, Universitetas skyrė 
stipendijas atvykusiems vizituojantiems studentams remti (per 2022 metus paremti 22 atvykę ukrainiečiai). 
Nepaisant kliūčių, universitetas sėkmingai prisitaikė prie visų aplinkybių ir kartu su esamais ir naujais 
partneriais tvariai plėtojo fiziniu ir mišriu mobilumu, hibridiniais renginiais ir kitokiais kūrybiškais sprendimais 
paremtas bendradarbiavimo formas. Toliau buvo plėtojama tvari ir patikima partnerystė su Ukrainos univer-
sitetais įgyvendinant jungtines ar dviejų diplomų studijų programas ir bendrus projektus, dalį veiklos (studi-
jas, renginius) vykdant mišriu būdu, net ir karo realybėje. Užmegzti nauji ryšiai su viena Azerbaidžano, viena 
Moldovos ir viena Sakartvelo aukštojo mokslo institucija platesniam akademinių padalinių įsitraukimui į 
bendradarbiavimą su Rytų partnerystės šalimis. Naujas susitarimas pasirašytas su Bosnijos ir Hercogovi-
nos universitetu siekiant plėsti partnerystes Balkanų regione. 2022 m. ir toliau intensyviai bendradarbiauta 
su Pietryčių Azijos regionu, glaudesnis bendradarbiavimas pradėtas su Taivanu ir Japonija  -  sudarytos trys 
naujos partnerystės su Taivano, viena - su Japonijos universitetais. Taipogi su Azijos regionu - dvi sutartys 
pasirašytos su Vietnamo, viena - su Indijos universitetais. Taip pat sudarytos naujos partnerystės sutartys 
su JAV, Lotynų Amerikos regiono universitetais (Meksikoje). Ypač palankias sąlygas šioms partnerystėms 
plėtoti sudarė universiteto dalyvavimas Tarptautinės universitetų asociacijos (angl. International Associati-
on of Universities, IAU) veikloje, aktyvus dalyvavimas pirmajame Taivano ir Lietuvos aukštojo mokslo inter-
netiniame forume (vyko 2022 m. gegužės 27 d.)  ir įgyvendinami Erasmus+ programos remiami tarptautinio 
kreditinio mobilumo ir gebėjimų stiprinimo projektai.

2022 m. universitete įgyvendintos 2 Erasmus Mundus magistro studijų programos. Programa „Laisvalaikio ir 
sporto valdymas ir administravimas“ (angl. – Governance & Administration of Leisure and Sports Internatio-
nal Master (GOALS)) vykdoma kartu su partneriais iš Liuksemburgo, Lenkijos Portugalijos, Prancūzijos 
(International University of Health, Exercise & Sports SA, Liuksemburgas; Uniwersytet Mikolaja Kopernika w 
Toruniu – Lenkija; Universidade de Lisboa – Portugalija; Université de Lille – Prancūzija). Programa “Sociali-
nis darbas su vaikais ir jaunimu” (ang. - European  Joint Master in Social Work with Children and Youth 
(ESWOCHY)), koordinuojama Mykolo Romerio universiteto ir įgyvendinama su partneriais iš Latvijos, Slova-
kijos ir Portugalijos (Riga Stradins University (Latvia), the Catholic University in Ruzomberok (Slovakia) and 
the ISCTE University Institute of Lisbon (Portugal).
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Vilniaus Karaliaus Sedžiongo institutas 2022 m. tęsė nemokamus korėjiečių kalbos kursus ir kultūros 
veiklas. Suorganizuoti reguliarūs pavasario, rudens ir vasaros semestro korėjiečių kalbos kursai. Kursus ir 
atviras paskaitas vedė 5 gimtakalbės korėjiečių kalbos lektorės, rudens semestrą du praktikantai iš Pietų 
Korėjos supažindino studentus su korėjietišku kinu bei kovos menais. Korėjiečių kalbos kursus lankė apie 
200 asmenų, kurie studijavo įvairiais lygiais. Organizuotas internetinių pokalbių ciklas su Kijivo politechnikos 
licėjaus NTUU „KPI“ mokiniais apie Korėjos technologinio ir ekonominio gyvenimo pažangą bei mokymosi 
galimybes jaunimui iš viso pasaulio. Institutas kuravo korėjiečių kalbos mokytojų rengimo kursus. Vyko korė-
jietiškos kaligrafijos ir tautodailės dirbtuvės, korėjiečių kalbos konkursas, kurį aplankė garbingi svečiai iš 
Korėjos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos ir ambasados. Spalio mėnesį net 6 KSI Vilnius studentams 
suteikta proga apsilankyti Pietų Korėjoje, geriausi studentai buvo pakviesti dalyvauti KSI Fondo 10-mečio ir 
korėjiečių kalbos konkurso finalo renginiuose. Lapkričio mėn. pasirašytas MRU ir Pietų Korėjos startuolio 
NSDevil Co., Ltd.  bendradarbiavimo Memorandumas įgyvendinant Pietų Korėjos tyrimų ir plėtros projektą 
(oficialaus korėjiečių kalbos egzamino kalbėjimo dalies vystymo projektas). Lapkričio mėn. instituto atstovai 
dalyvavo Paryžiuje vykusio Karaliaus Sedžiongo instituto būstinės atidaryme, kurios tikslas – korėjiečių 
kalbos ir kultūros Europoje puoselėjimas bei Europoje veikiančių institutų koordinavimas. 

2022 m. MRU Azijos centras vykdė nemokamus japonų kalbos kursus. Pavasario semestro metu japonų 
kalbos mokėsi apie 55 studentai. Prisidėta prie Sakurų žydėjimo šventės MRU bičiulių sode, populiariosios 
Azijos kultūros renginio AnimeWeekend. Atidaryta kinų tapybos tušu paroda bei dirbtuvės. 

Prestižinė pasaulio universitetų reitingų agentūra „Times Higher Education Impact Rankings“, įvertinusi 
didžiausią poveikį darniam vystymuisi darančias aukštojo mokslo institucijas, MRU skyrė 301-400 vietos 
kategoriją. MRU įvertintas vienas tarp įtakingiausių universitetų tokiose srityse kaip kokybiškas išsilavini-
mas, darnūs miestai ir bendruomenės, taika, teisingumas ir stiprios institucijos bei partnerystė įgyvendinant 
darnaus vystymosi tikslus.  2022 m. MRU taip pat reitingavo   „UI GreenMetric“ agentūra.  MRU – vienintelis 
Lietuvos universitetas, užimantis 198 vietą tarp tvariausių Europos  ir 570 vietą tarp pasaulio universitetų. 
2022 m. MRU vertintas 127 pozicijomis aukščiau nei 2021 m. pasaulio universitetų reitingo kategorijoje. 
Buvo reitinguojama 1050 pasaulio universitetų iš 85 šalių pagal jų indėlį ir poveikį tokioms sritims kaip moks-
las ir studijos, infrastruktūra, energetika, klimato kaita, atliekų rūšiavimas, vandens ir transporto naudojimas.   
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MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TEISĖS KRYPTIS TREČIUS METUS IŠ EILĖS DALYKINIAME QS 
WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT 2022 REITINGE YRA TARP 250 GERIAUSIŲ PASAU-
LIO UNIVERSITETŲ. 

UNIVERSITETAS 2022 METAIS (PASKELBTA 2022 BIRŽELIO 8 D.) PATEKO Į QS WORLD UNIVERSI-
TY RANKINGS 2023 INSTITUCIJŲ REITINGĄ. MRU YRA 1001-1200 REITINGO VIETOJE.  

PASIRAŠYTA 14 NAUJŲ DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIŲ SU UŽSIENIO UNIVERSITE-
TAIS IŠ 11 VALSTYBIŲ. 

2022 METAIS BOLONIJOJE, PER MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM - MCU2020 PASIRAŠYMO 
CEREMONIJĄ, MRU, ATSTOVAUJAMAS REKTORĖS, PASIRAŠĖ ATNAUJINTĄ DIDŽIĄJĄ UNIVERSI-
TETŲ CHARTIJĄ MAGNA CHARTA MCU2020, KURIOS ĮGYVENDINIMĄ STEBI MCO OBSERVATO-
RY.   

ASMENŲ, STOJANČIŲ Į UNIVERSITETĄ IŠ UŽSIENIO, SKAIČIUS IŠAUGO 89,3 %, PALYGINTI SU 
2021 M.

TARPTAUTINIŲ STUDENTŲ DALIS NUO VISŲ STUDIJUOJANČIŲ ASMENŲ IŠAUGO IKI 11,93 %. 

•

•

•

•

•

•

Specialią apsaugą turinčių 
užsieniečių (pabėgėlių ir kt.) 
skaičius – 118. 

Tarptautinių studentų dalis 
nuo visų studijuojančių 
asmenų – 11,93 %. 

11,93%

118

Užsienio ir išeivijos lietuvių 
skaičius – 8.  8

ES piliečių arba nuolatinių 
gyventojų dalis nuo visų tarp-
tautinių studentų – 10,23 %.

10,23%
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Į laipsnį suteikiančias studijų programas 2022 m. 
priimta 394 studentai. 394

2022 m. universitete studijavo 694 laipsnio 
siekiančių tarptautinių studentų. Jų dalis nuo visų 
studijuojančiųjų didėjo nuo 8,29 % iki 11,93 %. 

505 694
2020 20222021

513

41

46

186

PIRMOSIOS PAKOPOS.

20
20

20
21

20
22

ANTROSIOS PAKOPOS.

20
20

20
21
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22

90

97

208

249249
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PIRMOSIOS PAKOPOS.

20
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284

245

302

ANTROSIOS PAKOPOS.
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17

20

21

TREČIOSIOS PAKOPOS.

21
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13 76

2020 2022

244 320

2020 2022

285

2021

54 88

2020 2022

98

2021

71

2021

ANTROSIOS PAKOPOS

PIRMOSIOS PAKOPOS

2022 m. specialią apsaugą turinčių užsieniečių 
(pabėgėlių ir kt.) skaičius didėjo 102, iš esmės dėl 
Ukrainos studentams teikiamos paramos.

7 118
2020 20222021

16

2022 m. Universitete studijavo 8 užsienio ir išeivi-
jos lietuviai. 

2 8
2020 20222021

5

Pagal „Erasmus+“ programą, kitas mainų progra-
mas ir universiteto dvišalio bendradarbiavimo sutar-
tis 2022 m. į universitetą dalinėms studijoms, prakti-
kai ir intensyvioms programoms atvyko 320 
studentų. Atvykusių studentų skaičius, palyginus su 
praeitais metais, padidėjo 12 %. 

249

STUDIJAVĘ ES PILIEČIAI

20
20

20
21

20
22

95

59

71

2022 m. universitete studijavo 
71 kitų ES šalių piliečiai (arba 
nuolatiniai gyventojai). Jų dalis 
sudarė 10,23 % nuo visų tarp-
tautinių studentų, siekiančių 
laipsnio.  

71
ES PILIEČIAI

Pagal „Erasmus+“ programą, kitas mainų progra-
mas ir universiteto dvišalio bendradarbiavimo 
sutartis 2022 m. studijų mainuose (studijose, 
praktikose, stažuotėse, intensyviose programose 
ne mažesnės apimties kaip 15 studijų kreditų),  
dalyvavo 172 universiteto studentai. Studentų, 
išvykusių dalinių studijų, nuo visų studijuojančiųjų 
šiek tiek didėjo nuo 2,91 % iki 2,96 %. 

12%
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Tarptautinių dėstytojų ar mokslo darbuotojų, 
atvykusių į vizitą trumpesniam negu 3 mėn. 
laikotarpiui dėstyti pagal mainų programas ar į 
stažuotes, dalis nuo viso akademinio personalo 
sudarė 22,37 %. 2022 m. šiame mobilume 
dalyvavo 96 atvykstantys dėstytojai ir tyrėjai.

2022 m. reikšmingai didėjo tarptautinių dėstytojų ar 
mokslo darbuotojų, atvykusių 3 mėn. ir ilgesniems 
vizitams (pagal darbo, paslaugų ar kitokias sutartis) 
nuo 30 iki 49. Jų dalis nuo viso akademinio 
personalo sudarė 11,42 %.

26

2020

30

2021 2022

49

11,42 % PERSONALO

39

2020

61

2021 2022

96

22,37 % PERSONALO

2022 m. padidėjo dėstytojų ir 
mokslininkų, išvykusių dėstyti ar 
vykdyti tyrimų į užsienio mokslo 
ar studijų instituciją, skaičius. Į 
128 fizinius vizitus išvykę 
dėstytojai ar mokslininkai sudarė 
29,83 % nuo bendro akademinio 
personalo skaičiaus. 

29,83%
PERSONALO

38 128

2020 2022

2022 m. universitetas ar atskiri akademiniai padaliniai aktyviai dalyvavo 16-je tarptautinių organizacijų ir 
tinklų: Frankofoniškų universitetų agentūroje (AUF); Azijos universitetų prezidentų forume (AUPF), Lietuvos 
ir Didžiosios Britanijos Asociacijoje „Didžiosios Britanijos prekybos rūmai“ (BCCL); Europos Sąjungos 
teisėsaugos mokymo agentūroje (CEPOL); Europos teisės fakultetų asociacijoje (ELFA); Europos 
akademinio sąžiningumo tinkle (ENAI); Jungtinių Tautų iniciatyvoje „Jungtinių Tautų akademinė įtaka“ 
(UNAI); Europos sporto ir užimtumo observatorijoje (EOSE); Europos universitetų asociacijoje (EUA); 
Tarptautinėje universitetų asociacijoje (IAU); Europos moterų universitetų rektorių asociacijoje (EWORA), 
Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūroje (FRONTEX), NORDPLUS teisės tinkle; Europos teisinės 
praktikos integruotų studijų tinkle (ELPIS), JURIX Teisinių žinių sistemų fonde, Vidurio ir rytų Europos viešojo 
administravimo institutų ir mokyklų tinkle (NISPACee).

116

2021
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89,3%

20

2020

23

2021 2022

47

998

2020

1201

2021 2022

2274

50 133
2016-2020 2017-20222017-2021

52

2022 m. daugėjo įveiklintų partnerysčių su 
universitetais iš trečiųjų šalių (t.y. matuojant ne 
mažiau kaip 3 bendras veiklas per 3 metų 
laikotarpį).

Ženkliai padidėjo įveiklintų mokslo partnerysčių, t.y. 
užsienio institucijų, turinčių 3 ir daugiau bendrų 
Scopus duomenų bazėje referuojamų publikacijų 
su universiteto tyrėjais, skaičius 2018–2022 m. 
buvo 133, 2,5 karto daugiau lyginant su 2017-2021 
m. laikotarpiu. 

2022 m. universitetas įveiklino 17 studijų 
partnerysčių. Pasirašytos 2 naujos COTUTELLE 
sutartys (iš viso yra 9). Pagal pasirašytas 
galiojančias dviejų diplomų (cotutelle) sutartis 
universitete studijuoja 9 doktorantai: Su Bazelio 
universitetu; Groningeno universitetu; Antverpeno 
universitetu; Bordo universitetu; Lisabonos 
universitetu, Gento universitetu, LAST-JD-RioE 
projekte – su Bolonijos universitetu, dar du 
doktorantai pagal LAST-JD-RioE projektą 
studijuoja Bolonijos universitete, tačiau jų 
moksliniams tyrimams vadovauja Mykolo Romerio 
universiteto profesorius. Susitarimų dėl jungtinių ar 
dviejų diplomų (JSP/DD) programų, pagal kuriuos 
šiose studijų programose studijuoja studentai, yra 
10.

Universitetas prisijungė prie Europos Universitetų 
iniciatyvos - Europos reformų universitetų aljanso 
ERUA. Konsorciumą sudaro 8 universitetų: 
Paryžiaus 8 universitetas (Prancūzija), Europos 
Viadrinos universitetas (Vokietija), SWPS 
universitetas (Lenkija), Egėjo universitetas 
(Graikija), Naujasis Bulgarijos universitetas 
(Bulgarija), Maceratos universitetas (Italija),  Las 
Palmas de Gran Kanarijos universitetas (Ispanija) ir 
Mykolo Romerio universitetas (Lietuva). 

2022 m. universitete siekiančių studijuoti užsienio 
piliečių paraiškų skaičius išaugo 89,3 %  

14 17

2020 2022

UNIVERSITETAS ĮVEIKLINO     
  17   PARTNERYSČIŲ 

17

2021
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2022 metais Universitete buvo nustatytas pagrindinis tikslas – stiprinti bendruomeniškumą, paskatinti 
akademinės bendruomenės narius ir administracijos darbuotojus fiziškai grįžti į darbo vietą ir vėl įsilieti į 
bendruomenę ir jai organizuojamas veiklas. Ataskaitiniu laikotarpiu siekiant įgyvendinti numatytą strateginę 
kryptį, itin didelis dėmesys skirtas bendruomenės gerovės stiprinimo veikloms.

•

•

•

Bendrystę skatinantys renginiai - bendruomenės nariai turėjo galimybę pavasarį dalyvauti Oranžiniame 
festivalyje, o rudenį - Tvarumo popietėje. Akcentuotina, kad Universitetas nuolat skatina derinti profesinį 
ir asmeninį gyvenimą, todėl į šiuos renginius taip pat buvo kviečiami darbuotojų šeimos nariai. 

Aktyvaus poilsio skatinimas išvykose ir ekskursijose -  priemonė, leidusi darbuotojams per naujus 
atradimus užmegzti stipresnį tarpusavio santykį, buvo pažintinė išvyka į Daugyvenės kultūrinį rezervatą, 
išvyka į Labanoro girią ir žygis baidarėmis Ūlos upe Dzūkijoje. Išvykose ir ekskursijose iš viso dalyvavo 
99 darbuotojai, iš kurių net 73 dalyvavo tik vienoje veikloje.  

Aktyvaus laisvalaikio skatinimas – ataskaitiniais metais buvo praplėstas siūlomų grupinių fizinio 
aktyvumo užsiėmimų paketas, siekiant sustiprinti darbuotojų savijautą, formuoti sveikos gyvensenos 
įpročius ir paskatinti aktyviai leisti laisvalaikį ne tik pertraukų metu darbo vietoje, bet ir asmeninėje 
erdvėje.  Darbuotojai turėjo galimybę lankyti krepšinio, tinklinio, pilates, fitness, karate, jogos, bėgimo, 
šachmatų, šiaurietiško ėjimo užsiėmimus ar sportuoti treniruoklių salėje. Praeitais metais Universitetas 
didžiavosi keliais svarbiais pasiekimais – Walk15 programėlės iššūkyje aukštosioms mokykloms buvo 
užimta III vieta, šią veiklą kuravę darbuotojai atsiėmė garbingą apdovanojimą Lietuvos Respublikos 
Prezidentūroje. 

ĮGYVENDINTOS ŠIOS PRIEMONĖS

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

14,3%

Didėjimas be projektų – 7,7 %.7,7%
Darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimo fondo pokytis – didėji-
mas 99,5 %.

99,5%

2021 m. atlikus išsamų darbuotojų nuomonės 
tyrimą buvo nustatytos pagrindinės motyvacinės 
sistemos plėtojimo kryptys: grįžtamojo ryšio 
skatinimas, bendruomenę vienijančių veiklų 
pasiūlos didinimas ir atlygio sistemos peržiūra.  
2022 m. grįžtamasis ryšys buvo skatinamas per 
darbuotojų ir vadovų metinius pokalbius , tai  
davė puikius rezultatus. 2022 m. darbuotojų 
nuomonės apklausos rezultatai rodo, kad 
padidėjo darbuotojų motyvacija, darbo kokybė ir 
pasitenkinimas darbu, bet būtina stiprinti  
dėstytojų įsitraukimą į bendruomenės veiklas  ir 
lojalumo stiprinimo programas.
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2022 m. sukurta ir darbuotojams iškomunikuota 
skaidrumą, aiškumą ir socialinį teisingumą skatinanti 
atlygio sistema. Suvienodintas to paties  lygio 
pareigybių atlygis, leidžiantis matyti esamą situaciją 
ir planuoti asmeninę karjerą bei atlygį MRU 
darbuotojų kontekste.   

Sveikatingumo ir sveikos gyvensenos veikloje 
dalyvaujančių bendruomenės narių dalis 
padidėjo 7 %. 

7%

10%

2020

11%

2021 2022

18%

KVALIFIKACIJA

Profesorius

Docentas

Lektorius

Asistentas

KVALIFIKACIJA

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

Vyresnysis mokslo darbuotojas

Mokslo darbuotojas

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Iš viso

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACINĖ SUDĖTIS 
2020-2022 M.  

19

4

12

12

47

109

69

201

2

2022

2022

13

6

8

20

47

106

72

202

7

2021

2021

9

6

6

17

38

95

85

178

6

2020

2020
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Gerinant studentų gyvenimo sąlygas bendrabučiuose buvo įvykdytas valstybės investicijų programos 
2017-2022 m. projekto (viso projekto vertė – 1,15 mln. eurų) paskutinis etapas, kurio metu atliktas inžinerinių 
tinklų remontas, įrengtos dušo patalpos prie kambarių. Įdiegta bendrabučių valdymo, rezervacijos ir įėjimo 
kontrolės sistema, kuri sudaro galimybę ir Lietuvos, ir užsienio studentams patiems pasirinkti kambario tipą 
ir atvykimo datą. Rengiamas gyvenamosios paskirties pastato, esančio Didlaukio g. 86, vidaus patalpų 
remonto ir antaujinimo darbų techninis – darbo projektas. Rengiamo projekto kaina 81 574,57 Eur. Atlikti 
kultūros paveldo objekto - Pastatų komplekso šešto namo Kauno m. V. Putvinskio g. 70 – tvarkomieji 
paveldosaugos darbai: architektūros natūriniai, polichromijos, konstrukcijų, moksliniai techniniai tyrimai. 
Atlikta darbų už 25 568,51 Eur. Įvykdytas viešasis pirkimas ir pasirašyta sutartis dėl kultūros paveldo objekto 
– Rusijos Valstybinio banko Kauno sk. rūmų pastato Maironio g. 27 Kauno m. - taikomųjų mokslinių tyrimų, 
tvarkybos darbų projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo. Įgyvendintas šio 
projekto pirmasis etapas ir atlikta darbų už 52 859,58 Eur. 

Toliau įgyvendinant universiteto įsipareigojimus darniai plėtrai įgyvendinamas projektas pagal Klimato 
kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (gauta 396,88 tūkst. eurų 
subsidija saulės elektrinių parkui įsigyti iš Aplinkos projektų valdymo agentūros). 

Generuojamos žaliosios energijos dalis 
nuo bendro energijos sunaudojimo univer-
sitete (1 125 000 kWh).

Pratęsta finansavimo sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) dėl saulės elektrinių įrengimo 
ant dviejų studentų namų stogų. Atlikus elektrinių įrangos darbus, žaliosios energijos dalis nuo bendro 
energijos sunaudojimo universitete sieks 4 %. 

0% 4%
2020 20222021

0%

Rodiklį buvo planuota pasiekti dalyvaujant viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje, 
tačiau Viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų atranka 2022 m. nebuvo 
paskelbta. 

Renovuoto aukštesnio energetinio efektyvumo universiteto valdomo nekilnojamojo turto 
ploto dalis nuo bendro valdomo ploto (61 846,30 m²) (%).
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Dviejuose studentų namuose 2022 m. užbaigti remonto darbai pagal 2017–2022 m. Valstybės investicijų 
programos finansavimo projektą. Pakeisti karšto, šalto ir nuotekų vamzdynai, vienuose studentų namuose 
užbaigtas remontas įrengiant dušo patalpas prie kambarių, neliko bendro naudojimo dušo patalpų.

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

TARPKULTŪRINĖS INTEGRACIJOS IR ASMENINĖS SAVIRAIŠKOS ERDVIŲ (PATALPŲ) ĮRENGIMAS 
AR ATNAUJINIMAS (BENDRAI VNT.).

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“. 

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

Irengta pirmosios pagalbos suteikimo
įgūdžių auditorija, įrengiama tinklalaidės studija.

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

13,83

Įsigytas personalo  ir  darbo užmokesčio apskai-
tos įrankis „Edina”, pilnai paruošti duomenys jos 
diegimui. 

Naujos universiteto duomenų talpyk-
los įsigijimas ir duomenų perkėlimas.

Talpykla įsigyta, duomenys perkelti.

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

0% 2%
2020 20222021

2%
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89,3%

16%

2020

38%

2021 2022

44%
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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

2021 m. nupirkti 125 kompiuterinės įrangos 
vienetai, 2022 m. - 36 vnt. 

8% 7,2%

2020 20222021

7,3%

VIENUOSE STUDENTŲ NAMUOSE ATLIKTA 
VISIŠKA BELAIDŽIO RYŠIO TINKLO RENO-
VACIJA, KITUOSE STUDENTŲ NAMUOSE – 
SAVIIZOLIACIJOS PATALPŲ BELAIDŽIO 
RYŠIO TINKLO RENOVACIJA.

DEKANATUOSE ĮRENGTI PAPILDOMI BELAI-
DŽIO RYŠIO PRIEIGOS TAŠKAI. 

ATNAUJINTA UNIVERSITETO UGNIASIENĖ.

IGYTAS IR ĮDIEGTAS EDVS PROJEKTŲ VAL-
DYMO MODULIS.

ATNAUJINTA MOKSLINIŲ ŽURNALŲ TVAR-
KYMO IR PUBLIKAVIMO KOMPIUTERINĖ 
PROGRAMA OPEN JOURNAL SYSTEMS. 

SUKURTAS UNIVERSITETO MOKSLINIO 
KRŪVIO APSKAITOS ĮRANKIS. 

TOLIAU TOBULINTAS UNIVERSITETO 
MOKSLINIO KRŪVIO APSKAITOS ĮRANKIS.

SIEKIANT UŽTIKRINTI DIDESNĮ UNIVERSI-
TETO MOKSLINĖS VEIKLOS MATOMUMĄ, 
PRADĖTAS DIEGTI MOKSLINĖS VEIKLOS 
VALDYMO ĮRANKIS DSPACE CRIS.

TOBULINANT STUDENTŲ PRIĖMIMĄ 
SUKURTOS DUOMENŲ MAINŲ SĄSAJOS 
TARP LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ 
ASOCIACIJOS BENDRAJAM PRIĖMIMUI 
ORGANIZUOTI LAMA BPO IR UNIVERSITE-
TO SISTEMŲ.

ĮDIEGTA NAUJA TARPTAUTINIO STUDEN-
TŲ MOBILUMO SISTEMA MOBILITY 
ONLINE.

KOMPIUTERIŲ TINKLŲ PLĖTRA
 

INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTRA
 

IŠMANAUS PASTATO PRINCIPAIS 
TVARKOMA INFRASTRUKTŪRA.

Parengtos išmanaus pastato 
sistemų įdiegimo planas bei 
priemonės. Studentų namuose 
Didlaukio g. 57 ir Didlaukio g. 86 
įdiegtos įėjimo kontrolės sistemos. 
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Universiteto vizualinio identiteto kūrimas prasidėjo nuo išsamios strateginės analizės, kuria buvo siekiama 
dar geriau išryškinti universiteto išskirtinumus ir unikalias galimybes.

Atlikome reputacijos sociologinius tyrimus, monitoringą, analizavome universiteto siūlomą studijų progra-
mų krepšelį, teikiamas paslaugas. Į šį visus metus trukusį procesą aktyviai įsitraukė akademiniai padaliniai, 
dėstytojai, administracija, studentų atstovai, kurie pateikė naudingų siūlymų ir patarimų. Būdami universite-
to bendruomenės dalimi, visi kartu siekėme išgryninti universiteto turimas stiprybes.

Pagrindinė įžvalga ir ilgalaikė kuriama vertė atsispindėjo išgrynintame strateginiame universiteto poziciona-
vime: MRU – didžiausias Lietuvoje specializuotas socialinių mokslų universitetas, suteikiantis studijas koky-
biškam gyvenimui sparčiai kintančių profesinių poreikių ir iššūkių laikais. Atsižvelgiant į tai buvo siekiama, 
kad naujas vizualinis identitetas atspindėtų tai, kas jungia universitetą ir jo darbuotojus, esamus ir būsimus 
studentus, bendruomenę, verslo ir socialinius partnerius. 

Žiniasklaidos analizės ir tyrimų bendrovės Mediaskopas 2022 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) išlaiko aukš-
tas pozicijas ekspertinių pasisakymų ir komunikacijos įtakos rodiklių srityse. 

Remiantis bendrovės Mediaskopas anali-
zės, MRU bendras ekspertinių paminėji-
mų skaičius 2022 m. buvo 1525, o tai 
sudarė 44 % (2021 m. – 43 %) visos 
universiteto paminėjimų viešoje erdvėje 
komunikacijos. Žiniasklaidos analizės ir 
tyrimų bendrovės atlikta aukštųjų mokyklų 
2022 m. išorinės komunikacijos monito-
ringo ekspertinių pasisakymų analizė 
rodo, kad tarp universitetų MRU užima 
antrą vietą.

43% 44%
2021 2022

MRU DAR SYKĮ PATVIRTINO SAVO, KAIP SPECIALIZUOTO 
SOCIALINIŲ MOKSLŲ UNIVERSITETO, IŠSISKIRIANČIO 
AUKŠTU   EKSPERTIŠKUMU,   STATUSĄ
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2022 M.  MRU PASIEKIMAI:

   NR. 2 
TARP LIETUVOS UNIVERSI-
TETŲ PAGAL EKSPERTINIŲ 
PASISAKYMŲ % DALĮ 
ORGANIZACIJOS KOMU-
NIKACIJOJE. 

   NR. 2 
PAGAL LIETUVOS UNIVER-
SITETŲ KOMUNIKACIJOS 
ĮTAKOS RODIKLĮ.

VIEŠOJO VALDYMO IR 
VERSLO FAKULTETO LEK-
TORĖ, POLITOLOGĖ RIMA           
URBONAITĖ DAUGIAUSIAI 
CITUOTA IŠ VISŲ LIETU-
VOS UNIVERSITETŲ 
ATSTOVŲ.
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PARAMA UKRAINAI

MRU rektorės prof. dr. Ingos Žalėnienės iniciatyva 
Europos moterų rektorių asociacija susitiko su 
Ukrainos universitetų rektorėmis ir vicerektorėmis, 
atliko apklausą apie Ukrainos universitetų 
bendruomenių didžiausius poreikius. MRU 
rektorės ir Europos moterų rektorių asociacijos 
narių dėka planuojama teikti materialinę ir 
psichologinę paramą Ukrainos universitetų 
lyderėms. 

MRU studentų namuose apgyvendinti iš Ukrainos 
universitetų atvykę studentai ir dėstytojai, mokiniai 
ir mokytojai, ištisos pabėgėlių šeimos (daugiausia 
moterys su vaikais), bendruomenės nariai suteikė 
jiems humanitarinę pagalbą, padėjo įsikurti 
Lietuvoje. MRU inicijavo Ukrainos piliečių 
pabėgusių nuo karo paramos rinkimo akciją. Iš viso 
per 2022 metus buvo gauta 17 755,97 Eur 
paramos. Surinkta parama buvo skirta iš Ukrainos 
atvykusiems studentams ir studentų namuose 
apgyvendintoms šeimoms paremti. 

2022 m. MRU nemokamas studijas pasiūlė 100-ui 
ukrainiečių (65 bakalauro ir 35 magistro 
studentams). Studijų sutartis pasirašė 69 
ukrainiečiai (39 bakalaurai ir 30 magistrų). 14-kai 
bakalauro studentų skirtas dalinis valstybės 
finansavimas.

GAUTA 17 755,97 EUR
PARAMOS

VIRŠ 450 MOKSLEIVIŲ
MOKOSI IR GYVENA VILNIUJE

MRU dalinasi savo patalpoms su karo 
pabėgėliams skirta mokykla „Gravitas Schola“. 
Mokykloje kontaktiniu būdu mokosi virš 450 
moksleivių, kurie gyvena ir mokosi keliose 
Vilniaus vietose. Apie 130 vyresniųjų 8-11 klasių 
moksleivių studijuoja MRU auditorijose, 
naudojasi informacinių technologijų ir sporto 
infrastruktūra, valgykla bei parku. Šiuo metu 
mokykloje dirba virš 50 pedagogų iš Ukrainos, 
Lietuvos ir Baltarusijos. 

SUTARTIS PASIRAŠĖ 69, IŠ JŲ:

MAGISTRO

BAKALAURO

30
39
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Infrastruktūros pritaikymas tarptautinio lygio studijų poreikiams priklauso nuo universiteto biudžeto ir 
studentams tenkančių lėšų.

Mykolo Romerio universiteto biudžetas 2020–2022 m., tūkst. Eur

FINANSAVIMO ŠALTINIS

Valstybės biudžeto asignavimai

Nuosavų lėšų pajamos

Tikslinis �nansavimas (projektai, parama)

Iš viso:

8 799,2 

6 263,8 

5 745,3

20 808,3

2022

7 168,9

5 356,0

4 470,7

16 995,6

2021

6 818,6

4 960,5

5 779,0

17 558,1

2020

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO 2022 M. LĖŠOS, 
TENKANČIOS VIENAM STUDENTUI –  3 575,92 EUR.
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UNIVERSITETO TARYBOS  PIRMININKO ŽODIS      

PROF. DR. EGIDIJUS 
JARAŠIŪNAS

UNIVERSITETO TARYBOS
PIRMININKAS 

Pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą ir Mykolo Romerio universiteto statutą veikianti 
Mykolo Romerio universiteto taryba yra Universiteto strateginius klausimus sprendžiantis organas, 
užtikrinantis Universiteto atskaitomybę visuomenei, socialinę atsakomybę, taip pat sparčią ir veiksmingą 
reakciją į aplinkos pokyčius.

Praėjusiais metais Taryba daugiausia dėmesio skyrė Universiteto strateginių tikslų įgyvendinimui, 
valdomo turto ir finansų efektyvaus panaudojimo reglamentavimui, organizacinės struktūros tobulinimui.

Iš 2022 metais Tarybos priimtų sprendimų galima išskirti reikšmingiausius. Pirmiausia pažymėtina, kad 
atsižvelgdama į 2022 m. vasario 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 123 „Dėl valstybės 
turto investavimo ir Mykolo Romerio universiteto savininko kapitalo didinimo“, Taryba priėmė sprendimus, 
sudarančius sąlygas įgyvendinti Mykolo Romerio universiteto investicijų projektą „Darni aplinka 
bendruomenei: Mykolo Romerio universiteto nekilnojamojo turto atnaujinimas ir modernizavimas“.

Taryba patvirtino naują Mokslinės veiklos skatinimo fondo nuostatų redakciją, kuria sujungiamos visos 
Universitete taikomos mokslo skatinimo priemonės į vieną dokumentą ir taip sukuriama vieninga mokslo 
skatinimo sistema.

Tarybos patvirtinta Įmokų mokėjimo administravimo tvarkos nauja redakcija patobulino studento, 
eksterno ir klausytojo įmokų mokėjimo, grąžinimo, mažinimo procedūras, mokėjimo organizavimą ir kontrolę.

Tarybai atliktus Universiteto organizacinės struktūros pakeitimus Universitete įkurtas Personalo 
valdymo centras. Šiuo pokyčiu į vieną struktūrinį organizacinį darinį sujungiami Universiteto darbuotojai, 
kurie dalyvauja personalo valdyme ir apskaitoje. Taryba priėmė nutarimą, pagal kurį Karjeros centras iš 
Akademinių reikalų centro perkeltas prie struktūrinių padalinių, tiesiogiai pavaldžių vicerektoriui 
akademiniams reikalams. Mykolo Romerio universitetui numatant vis didesnį dėmesį skirti infrastruktūros 
modernizavimui ir plėtrai Tarybos nutarimu buvo įsteigtas Infrastruktūros plėtros centras. 
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Mykolo Romerio universiteto Senato pagrindinis veiklos prioritetas 2022 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 ir tvaraus universiteto 
strateginių tikslų įgyvendinimo. Šalia pagrindinio veiklos prioriteto buvo numatytos ir sėkmingai įgyvendintos 
veiklos, orientuotos į universiteto bendruomenės telkimą. Tęsdami pradėtus darbus, kasdienėje veikloje 
Senato nariai glaudžiai bendradarbiavo su Universiteto taryba, rektoratu, struktūriniais padaliniais.  

2022 m. buvo turtingi nekasdienėmis veiklomis: Senatas suteikė du Mykolo Romerio universiteto 
garbės daktaro vardus (Latvijos Respublikos prezidentui dr. Egiliui Levitui, 2022-04-28, ir Tarptautinės 
universitetų asociacijos prezidentei prof. dr. Pam Fredman, 2022-06-30), žymiam universiteto 
bendruomenės nariui prof. dr. Vytautui Sinkevičiui suteikė profesoriaus emerito vardą (2022-08-30), 
didžiausiai universiteto auditorijai suteikė vieno iš universiteto kūrėjų, pirmojo universiteto garbės daktaro, 
pirmojo atkurtos Nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovo prof. dr. Vytauto Landsbergio vardą. 

Nuo 2022-2023 s.m. pradžios Senatas kiekvienus studijų metus skelbs tam tikros tematikos metais ir 
pagal paskelbtą tematiką bus teikiamos nominacijos, organizuojami renginiai ir pan. Kiekvienų metų tematika 
bus susieta su Universiteto strateginiais tikslais. 2022-2023 s.m. atsižvelgiant į jau įvykusias ir vykdomas 
kartu su Ukraina veiklas, 2022-09-30 d. Senatas paskelbė Ukrainos laisvei skirtais metais ir tikisi 
bendruomenės narių prasmingų su šia tematika susijusių veiklų. 

PROF. DR. ROMAS 
PRAKAPAS

UNIVERSITETO 
SENATO PIRMININKAS 
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SUTEIKTI MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO GARBĖS DAKTARO VARDAI

SUTEIKTAS PROFESORIAUS EMERITO VARDAS 

SUTEIKTI PEDAGOGINIAI VARDAI

SUTEIKTAS AFILIJUOTO LEKTORIAUS VARDAS    

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

 1
  

2
  

1
 

10

47
 

3
 

8

 15

5  
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Praėjusių metų geopolitinę situaciją išgyvenome kartu su Lietuva ir Ukraina, kasdienius darbus 
pernakt pakeitė svarbiausias prioritetas – konsoliduoti paramą Ukrainos partnerių teisės srities dėstytojams, 
mokslininkams ir studentams per Baltijos-Ukrainos centrą, operatyviai teikiant visuomenei ekspertinius 
vertinimus dėl vykdomos agresijos, pritraukiant tarptautinės bendruomenės paramą agresijos teisiniam 
vertinimui ir inicijuojant mokslinius tyrimus. Ukrainos praktikams dedikuota pirmą kartą startavusi Mediacijos 
teisės LL.M programa. Sudėtingų metų kontekste vienu pagrindinių iššūkiu buvo savianalizė 34 teisės 
krypties programų akreditacijai, kartu pavyko konsoliduoti ir kasmetines veiklas, didėjo mokslo pasiekimai, 
sukurtos naujos partnerystės, atidarytos naujos studijų programos. Studijose pirmą kartą MRU istorijoje 
sukurta ir pradėta įgyvendinti teisės bakalauro programa anglų kalba (Law and Global Security), atliepianti 
šių dienų teisės viršenybės užtikrinimo ir saugumo iššūkius pasaulyje; pritrauktos privačios stipendijos 
studijoms, studentų ir klausytojų skaičius išliko stabilus (1835), užsienio studentų skaičius sudarė 14,4 % (168 
laipsnio ir 96 Erasmus iš 17 šalių), pradėtas įgyvendinti pirmasis mikrokredencialų kursas pinigų plovimo ir 
terorizmo prevencijos srityje. Mokslo srityje veiklą pradėjo 6 nauji postdokai, monografijų skaičius išaugo 63 
% (13), mokslinės veiklos srityse nuosekliai įgyvendinti naujos mokslo strategijos prioritetai, ypač teisės ir 
tvarumo srityje, išleista pirmoji monografija anglų k. prestižinėje užsienio leidykloje. Pernai vykdyta virš 20 
projektų už daugiau kaip 2.8 mln. eurų, itin augo užsakomųjų tyrimų, įskaitant svarbiose Lietuvos teisės 
sistemai srityse (teismų proceso, prieglobsčio sistemos, mediacijos srityse), surengta virš 15 mokslo 
konferencijų. Stiprintas patyriminis mokymas per teisinio argumentavimo iniciatyvas, taip pat jų akademinis 
raštingumas atgaivinant studentų mokslinių darbų iniciatyvą „Teisinės minties šventė“, vykdyta mentorystė 
doktorantams. Teisės mokykla savo studentams pasiūlė per 150 mentorių iš įvairių teisės praktikos sričių. 
Pagal pasaulinius reitingus Teisės mokykla išlieka tarp 250 geriausių pasaulio teisės mokyklų ir Nr. 1 pagal 
teisės absolventų įsidarbinamumą tarp Lietuvos universitetų.

Dėkodama kolegoms už puikius metų rezultatus, kviečiu su atvirumu ir entuziazmu pasitikti naujus ir ne 
mažiau prasmingus 2023-ųjų iššūkius! 

PROF. DR. LYRA 
JAKULEVIČIENĖ

TEISĖS MOKYKLOS DEKANĖ 
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STUDIJUOJANTYS: 

DĖSTYTOJAI: 

IŠ JŲ ĮGIJĘ DAKTARO LAIPSNĮ:

NACIONALINIŲ PROGRAMŲ:

DĖSTYTOJAI IŠ UŽSIENIO:

STUDENTŲ IŠ UŽSIENIO SKAIČIUS:

1835

118

79

19: 6 (B), 8 (B), 5 (LLM)

8

168 (LAIPSNIO), 96 (ERASMUS)
95 (MAINŲ)

12
33

1 (MAINŲ), 10 (ATSKIRUOSE STUDIJŲ DALYKUOSE)

2022     Mykolo Romerio universiteto veiklos ataskaita



53

PROF. DR. DARIUS 
ŠTITILIS

VIEŠOJO VALDYMO IR 
VERSLO FAKULTETO
DEKANAS

2022 metais pavyko užtikrinti sklandų studijų procesą, organizuoti renginius ir kitas iniciatyvas bei 
vykdyti produktyvią mokslinę veiklą. Nuoširdžiai dėkoju už tai kiekvienam fakulteto bendruomenės nariui! 

Geopolitinės situacija ir Rusijos invazija į Ukrainą pareikalavo peržiūrėti kai kuriuos prioritetus, tad 
didelį dėmesį skyrėme paramai studentams iš Ukrainos, taip pat partnerystėms ir konkrečioms iniciatyvoms 
su Ukrainos tyrėjais, įskaitant ir kai kurių tyrėjų įdarbinimui bei integravimui. 

2022 m. buvo toliau optimizuojamas fakulteto studijų programų paketas. Išlaikant fakulteto vykdomas 
studijų kryptis, magistro studijų programų kiekis buvo optimizuotas iki tokio skaičiaus, kad kiekvienai 
magistro programai 2022 metais  skirta bent 7–8 valstybės finansuojamos vietos. Tai sudarė realias 
prielaidas surinkti studentų grupes. 2022-iais toliau ryškėjo tendencija - studentų iš užsienio skaičiaus 
didėjimas: į fakultetą praeitais metais įstojo beveik 80 % daugiau studentų iš užsienio. Nepaisant daug 
žmogiškųjų resursų pareikalavusių net kelių studijų krypčių akreditacijos procesų, 2022 m. taip pat buvo 
atnaujinami planai studijų programų pasiūlai 2023 metais: pradėtos svarstyti naujos inicijuojamos studijų 
programos ir (ar) jų specializacijos (pvz., Duomenų analitika viešajame sektoriuje). Taip siekiama neatsilikti 
nuo rinkos tendencijų ir pasiūlyti rinkos poreikius atitinkantį studijų programų paketą. 

Fakulteto mokslininkai sėkmingai įvykdė ir net viršijo 2022 metams keliamus tikslus ir mokslo 
produkcijos kiekį, skaičiuojant mokslo taškais ir palyginus su 2021 m., daugiau nei 30 % padidino už mokslo 
produkciją skiriamų mokslo taškų kiekį. Nuolat didėjantis WoS ir/arba Scopus publikacijų skaičius liudija 
aiškią tarptautiškumo kryptį. 

Tikiu, kad toliau sėkmingai vystomos net dvi akademijos – Ekonomikos ir verslo akademija bei 
Lyderystės akademija, pradėtos naujos iniciatyvos bei strateginės partnerystės (pvz., Australijos-Lietuvos 
kibernetinio saugumo tyrimų centro atidarymas kartu su Australijos RMIT universitetu), laimėti ir (ar) pradėti 
vykdyti nauji projektai (pvz., nauja jungtinė studijų programa su pagrindiniu partneriu Lillio universitetu 
(Prancūzija)), socialinės partnerystės ir kitos iniciatyvos bei susitelkimas padės žengti dar vieną žingsnį į 
priekį kuriant ateities universitetą – socialinių mokslų lyderį! 

•

•

•

•

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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STUDIJUOJANTYS: 

DĖSTYTOJAI: 

IŠ JŲ ĮGIJĘ DAKTARO LAIPSNĮ:

PROGRAMŲ SKAIČIUS:

PROGRAMOS ĮGYVENDINAMOS
SU UŽSIENIO UNIVERSITETAIS:

DĖSTYTOJAI IŠ UŽSIENIO:

STUDENTŲ IŠ UŽSIENIO SKAIČIUS:

1770

109

90

20 PROGRAMŲ IR 6 SPECIALIZACIJOS (M;)
12 PROGRAMŲ IR 2 SPECIALIZACIJOS (B)

1 (B); 1 (M)

12

215 (LAIPSNIO),
95 (MAINŲ)
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PROF. DR. SNIEGUOLĖ 
MATULIENĖ

VIEŠOJO SAUGUMO 
AKADEMIJOS DEKANĖ 

2022 metų Viešojo saugumo akademijos veiklos kryptys buvo grindžiamos veiklos tikslais, 
išsikeltais 2022 metų pradžioje atsižvelgiant į Universiteto strategines veiklos kryptis. 

Ataskaitinių metų pradžioje turėjome Covid-19 pandemijos pabaigą, tačiau nepaisant kilusių 
iššūkių (sugrąžinti bendruomenės narius iš nuotolinio darbo į kontaktinį, suburti mokslininkus 
bendriems tyrimams) pastarieji metai buvo aktyvūs telkiant akademinę bendruomenę; persvarstant 
Viešojo saugumo akademijos strategines perspektyvas siekiant užtikrinti viešąjį saugumą; nuosekliai 
buvo plėtojama Viešojo saugumo akademijos įtaka ir socialinė atsakomybė visuomenei; skatinama 
studentų pasirinkimo laisvė planuojant savo karjerą ir įgyjant kompetencijas, užtikrinančias patrauklumą 
darbo rinkoje; kryptingai plėtojamas Akademijos mokslo, tyrimų ir socialinių partnerių sąlytis ir 
bendradarbiavimas; stiprinama vidinė ir išorinė komunikacija. 

Mūsų pasiekimai ir numatytuose tiksluose deklaruotas pasiryžimas aktyviau įsitraukti į pareigūnų 
rengimą neliko nepastebėti. MRU pakviestas dalyvauti kuriant pareigūnų rengimo sistemą, atliepiančią 
teisėsaugos institucijų poreikį. 

Viešojo saugumo akademijos vykdoma bakalauro studijų programa „Teisė ir ikiteisminis procesas" 
remiantis LAMA BPO duomenimis,  pastaruosius metus išlieka dešimtuke populiariausių programų 
Lietuvoje pagal absolventų pasirinkimą. 

2022 metai paženklinti pasiekimų, bendrystės džiugesio, vidinių diskusijų, bei kasdienybės 
problemiškumo. Esu tikra, kad ir 2023 metais išliksime Vieningi, Stiprūs ir Atsakingi, o mūsų užsibrėžtus 
tikslus lydės sėkmė ir pripažinimas. 
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STUDIJUOJANTYS: 

DĖSTYTOJAI: 

MOKSLO DARBUOTOJAI

IŠ JŲ, SU DAKTARO LAIPSNIU:

PROGRAMŲ SKAIČIUS:

DĖSTYTOJAI IŠ UŽSIENIO:

STUDENTŲ IŠ UŽSIENIO:

796

70

2

42

5 (B),  4 (M)

33

1 (MAINŲ), 10 (ATSKIRUOSE STUDIJŲ DALYKUOSE)
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PROF. DR. ODETA 
MERFELDAITĖ

ŽMOGAUS IR VISUOMENĖS 
STUDIJŲ FAKULTETO DEKANĖ

Nuoseklus Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto (toliau – ŽVSF) bendruomenės darbas padėjo 
įgyvendinti universiteto strateginius tikslus. Didžiuojamės kokybiškomis studijomis lietuvių ir anglų kalbomis. 
Šiais metais 16 % išaugo ŽVSF studentų skaičius. Tarptautinių laipsnio siekiančių studentų padaugėjo 27 %, 
ir šiuo metu iš 51 šalies ŽVSF studijuojantys studentai sudaro 16 % nuo visų studijuojančių. Fakultete studijų 
kokybę puikiai vertina net 80 % studentų. Dėka tvarios partnerystės su Vilniaus miesto savivaldybe šiais 
metais 69 pedagogai studijuoja Socialinės pedagogikos modulio ir profesinėse pedagogikos studijose, 
finansuojamose Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis. Šiais metais 7 metams akredituota bakalauro Vertimo 
ir redagavimo studijų programa bei psichologijos ir edukologijos mokslo krypčių doktorantūros studijų 
programos. Toliau sėkmingai vykdoma pirmoji Lietuvoje tarptautinė Europos jungtinio magistro programa 
Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu, įgyvendinama kartu su tarptautiniais partneriais – Rygos Stradinio 
universitetu (Latvija), Lisabonos universitetiniu institutu (Portugalija) ir Katalikiškuoju universitetu 
Ružemberoke (Slovakija). Į pastarąją programą šiais metais pretendavo 21 studentas į vieną vietą. 

Stabilūs šiais metais išlieka mokslo rezultatai. 2022 m. CA WoS ir / arba Scopus straipsniai sudarė 57 
% nuo visų recenzuojamų straipsnių. 35 CA WoS ir / arba Scopus straipsniai buvo publikuoti Q1 ir Q2 
kvartilėse, ir jie sudaro 73 % visų straipsnių, įtrauktų į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes. 2022 m. 
fakulteto mokslininkų potencialą papildė keturios mokslininkės iš Ukrainos, kurios savo mokslinę veiklą 
planuoja tęsti ir 2023 m.  

Džiaugiamės tvariomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis partnerystėmis projektinėje veikloje ir 
mokymosi visą gyvenimą srityje. Šiais metais vykdyti 56 nacionaliniai ir tarptautiniai projektai (12 daugiau nei 
praėjusiais metais) ir 3 užsakomieji moksliniai tyrimai. Visuomenei teikiamų užsakomųjų paslaugų suteikta už 
daugiau nei 110 000 eurų.  Sėkmingai įgyvendintas Švietimo mainų paramos fondo finansuotas projektas 
Lietuvių kalbos ir kultūros kursai Ukrainos piliečiams. Projekto metu virš 50 ukrainiečių ne tik mokėsi lietuvių 
kalbos, istorijos, susipažino su mūsų šalies kultūra, dalyvavo Universiteto renginiuose, bet ir turėjo puikią 
galimybę susiburti į bendruomenę ir palaikyti vienas kitą sunkmečio metu.  

Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam fakulteto bendruomenės nariui, nes tik visos mūsų bendruomenės 
dėka galime pasiekti tokių rezultatų.
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STUDIJUOJANTYS: 

DĖSTYTOJAI: 

MOKSLO DARBUOTOJAI

IŠ JŲ, SU DAKTARO LAIPSNIU:

PROGRAMŲ SKAIČIUS:

DĖSTYTOJAI IŠ UŽSIENIO:

STUDENTŲ IŠ UŽSIENIO:

1448

111

6

82

7 (B),  8 (M), 1 (PROFESINĖS STUDIJOS)

46

255 (LAIPSNIO), 98 (MAINŲ)
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