Mykolo Romerio universitetas
Papildoma informacija apie studijų organizavimo tvarką, skirta Mykolo Romerio universiteto
studentams.
1. Informacija apie aukštąją mokyklą:
mokyklą:
Mykolas Romerio universitetas (MRU) pavadintas Lietuvos konstitucinės teisės patriarcho Mykolo
Romerio (1880 – 1945) vardu. Antrame pagal dydį ir didžiausiame socialinių mokslų universitete
Lietuvoje 2015 metais studijavo virš 13 000 studentų.
Universitete yra penki fakultetai:
fakultetai: Ekonomikos ir finansų valdymo, Politikos ir vadybos, Socialinės
gerovės, Teisės, Viešojo saugumo fakultetai. Taip pat Verslo ir medijų mokykla (Business and Media
School (BMS)). Universiteto fakultetai įsikūrę dvejuose didžiausiuose Lietuvos miestuose
miestu
– Vilniuje
ir Kaune. Vykdoma apie 80 studijų programų, iš kurių apie 20 - anglų kalba. Visuotinai pripažintos ir
populiariausios - viešojo saugumo, teisės, viešojo administravimo, psichologijos, socialinio darbo
studijų programos.
Įvairių karjeros valdymo
ldymo informacinių sistemų duomenimis universiteto absolventai pagal
įsidarbinimą ir gaunamo atlyginimo dydį Lietuvoje yra tarp lyderių. MRU yra aktyvus įvairių
pasaulinių universitetų organizacijų, tokių kaip Europos universitetų asociacija (EUA), Pasaulio
Pasauli
universitetų asociacija (IUA) narys. Aktyviai plėtojamos tarptautinės partnerystės, iš kurių
sėkmingiausios su Dongseo University (Pietų Korėja) ir Middlesex University London (Jungtinė
Karalystė) universitetais.
Universiteto tarptautiškumas įtvirtinamas
įtvirtinamas per bendradarbiavimo sutartis, naujas partnerystes,
tarptautinius mokslo ir studijų projektus, kviečiant aukštos kvalifikacijos vizituojančius dėstytojus,
universiteto akademinei bendruomenei dalyvaujant tarptautinėse konferencijose, seminaruose bei
kituose
uose kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
Intensyviai vykdomos Azijos centro, Frankofoniškų šalių studijų centro bei Karaliaus Sedžiongo
instituto veiklos. Universiteto tarptautiškumą skatina užsienio universitetų, kitų aukštojo mokslo
institucijų, ambasadų,
ų, įstaigų, pasaulinio garso organizacijų atstovų vizitai.
2. Kaip organizuojamos studijos (kokios trukmės semestrai, kada sesijos?),
sesijos?), kada atostogos? Kada
perlaikymai? Kur pateikiama studijų medžiaga?
Studijų metai Universitete prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi rugpjūčio 31 d., įskaitant atostogas.
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Mokslo metai dalijami į du semestrus (rudens ir pavasario), po kiekvieno iš jų organizuojamos
egzaminų sesijos. Prireikus gali būti organizuojamas vasaros semestras.
semestras. Nuolatinių studijų
semestro kalendorinė trukmė yra 20 savaičių, jeigu kitaip nenustato tarpinstitucinės sutartys.
Nuolatinių studijų studentams numatomos Kalėdų, Velykų atostogos ir atostogos po rudens
semestro egzaminų sesijos. Vasaros metu studentams
studentams skiriamos ne trumpesnės kaip vieno
mėnesio nepertraukiamos atostogos. Akademinis kalendorius numatomas studijų metams ir
universiteto tinklalapyje skelbiamas kalendorinių metų pradžioje.
3. Kaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučio kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi
studentai gauna? Kur reikia registruotis?
Naujai įstoję nuolatinių studijų studentai registruojami Priėmimo komisijoje iki rugpjūčio 15 d. (jei
studijų metai prasideda rugsėjo mėnesį) arba iki vasario 10 d. (jei studijų metai
met prasideda vasario
mėnesį) ir sumoka vieno mėnesio mokesčio dydžio užstatą per 5 kalendorines dienas. Leidimus,
suteikiančius teisę gyventi Studentų namuose, išduoda valdytojai (toliau – Valdytojai). Jie
apgyvendina gyventojus, supažindina juos su Taisyklėmis.
Taisyklėmis. Su kiekvienu gyventoju sudaroma
Terminuota apgyvendinimo sutartis (toliau – Sutartis), pasirašomas kambario inventoriaus
perdavimo – priėmimo aktas. Dokumentus pasirašo gyventojas ir Universiteto vardu - Valdytojas.
Visi gyventojai privalo išklausyti
išklausyti priešgaisrinės saugos instruktažą ir pasirašyti žurnale. Pasibaigus
Sutartyje numatytam apgyvendinimo terminui, gyventojas per 2 (dvi) darbo dienas privalo
atsiskaityti su Valdytoju ir išsikelti. Atsisakyti vietos Studentų namuose studentai gali parašę
prašymą
rašymą Valdytojui iki kiekvieno mėnesio 9 d.
https://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/studentams/bendrabuciai/mru_bendrabucio_taisykles_2
0160414_1I-219.pdf
Teisė gyventi Studentų namuose suteikiama Mykolo Romerio universiteto ne Vilniuje
gyvenantiems studentams, atsižvelgiant į jų materialinę padėtį ir drausmę. Pirmenybė teikiama
našlaičiams (netekusiems abiejų tėvų iki 18 metų), studentams turintiems negalią ir mažas
pajamas turintiems studentams (apgyvendinimo taisykles nustato MRU naudojimosi Studentų
namais ir bendrabučiais taisyklės).
4. Kokie galimi
moduliai?), kada
galimi studijų moduliai (ar yra privalomi, alternatyvieji ir pasirenkamieji moduliai?),
vykdomi pasirinkimai?
MRU galimi įvairūs studijų moduliai: yra tiek privalomų, tiek alternatyviųjų, tiek pasirenkamųjų
modulių. Kiekvienos studijų programos studentas turi turėti du pasirenkamuosius modulius per
visus studijų metus. I etapo studijų planų koregavimo data yra balandžio 20 d – gegužės 1 d., pirmo
kurso studentai studijų planus tvirtina Įžanginių
Įža ginių studijų savaičių metų ( rugsėjo 1 d. – 15 d.), II etapu
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koreguojami ir tvirtinami pasirinkti moduliai rudens semestrui birželio 1 d. - birželio 15 d., pavasario
semestrui – gruodžio 15 d. – gruodžio 30 d.
5. Kas sudaro studijų modulį? Kaip nustatoma studijų modulių apimtis?
Pirmosios pakopos universitetinių
universitetini studijų programos, kurią baigus suteikiamas krypties (šakos)
bakalauro laipsnis, įprastinė apimtis yra 210 kreditų, iš jų:
- ne mažiau kaip 18 kreditų turi sudaryti bendrieji universitetinių studijų dalykai;
- ne mažiau kaip 180 kreditų turi sudaryti studijų krypties pagrindų ir specialieji dalykai;
- ne mažiau kaip 12 kreditų turi sudaryti laisvieji dalykai;
Dalį bendrųjų universitetinių ir studijų krypties dalykų (ne mažiau kaip 48kreditus) turi sudaryti
pasirenkamieji dalykai. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka po 2010 m. balandžio
9 d. patvirtintame studijų krypties (krypčių grupės) apraše (reglamente) nustatyta kita negu čia
išdėstyta studijų programos apimtis, taikomi aprašo (reglamento) reikalavimai.
Studijų programos,, kurią baigus suteikiamas dvigubas pagrindinės studijų krypties (šakos) ir
gretutinės studijų krypties (šakos) bakalauro laipsnis, apimtis – 240 kreditų, iš jų:
- 15 kreditų turi sudaryti bendrieji universitetinių studijų dalykai;
- 165 kreditus turi sudaryti
ryti pagrindinės studijų krypties dalykai;
- 60 kreditų turi sudaryti gretutinės studijų krypties dalykai.
6. Informacija apie gretutines studijų formas (ar įmanoma pasirinkti, kokia tvarka?)
Gretutinės krypties studijų programą gali pasirinkti pirmosios pakopos studijų studentai, kurių
studijų programoje tokia galimybė yra numatyta, pasirinkdami vieną iš Universitete siūlomų
gretutinės krypties studijų programų. Studentai pasirenka gretutinės krypties studijas ir į jas
registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės
informacinėje sistemoje STUDIJOS. Pasirinkdami gretutinės krypties studijas studentai elektroniniu
būdu užpildo prašymą fakulteto (instituto), kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų
programą,
gramą, dekanui (direktoriui) ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties
studijų programos dalykus. Gretutinės krypties studijų programos vykdymas prasideda studentui
pasirašius gretutinės krypties studijų sutartį fakultete (institute),
(institute), kuris administruoja gretutinės
krypties studijas, o pagrindinės krypties studijų fakulteto prodekanas (instituto direktorius) sutartį
vizuoja.
7. Akademinės pažymos: kur kreiptis, norit jas gauti? Kokios yra akademinių pažymų rūšys? Kada
jas galiu pasirinkti?
pasirinkti?
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Dėl akademinių pažymų reikia kreiptis į Studijų vadybininkę(metodininkę
metodininkę), apie kurią rugsėjo 1 – ąją
dieną praneš kuratoriai.
8. Koks akademinių užsiėmimų laikas?
Akademiniai užsiėmimai vyksta pagal studijų programos tvarkaraštį laike nuo 8:00 iki 21:10 po 2
akad. val. (90 min.) su 10 minučių
min
pertraukomis.
9. Užsiėmimų tvarkaraštis (ar privaloma lankyti visas paskaitas)
paskaitas)??
Naujų studijų metų rudens semestro tvarkaraščiai pateikiami iki birželio 15 d., o pavasario
semestro – iki sausio 15 d. Kiekvieno semestro patikslintas studijų tvarkaraštis skelbiamas likus ne
mažiau kaip savaitei iki semestro pradžios. Studijų grafikai skelbiami birželio
bir
mėn. Fakultetų
tinklalapiuose.
Paskaitos yra teorinių užsiėmimų laikas ir jos yra neprivalomos, seminarai
seminarai yra praktinių užsiėmimų
laikas ir jie yra privalomi, jų metu renkamas kaupiamasis balas.
10. Kokia studijų modulių atsiskaitymo tvarka?
Kiekvieno dalyko (modulio) studijos paprastai baigiamos egzaminu.
11. Kokia egzaminų raštu tvarka?
Egzaminų tvarkaraščiai sudaromi ir skelbiami ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki sesijos pradžios.
Tvarkaraščiai sudaromi taip, kad kiekvienam egzaminui pasirengti ir laikyti būtų skiriama ne mažiau
kaip trys dienos. Tvarkaraštyje
Tvarkarašty nurodoma dėstytojo pavardė, egzamino laikymo vieta ir laikas.
Studentams, nustatytu laiku dėl svarbių priežasčių (ligos, tarnybinės komandiruotės, šeimyninių
aplinkybių, stichinės nelaimės ir kt.) nelaikiusiems egzaminų ir pristačiusiems atitinkamus
dokumentus dekanas nustato individualius
individualius atsiskaitymų terminus. Prašymą dėl atsiskaitymų ir
egzaminų laikymo terminų pratęsimo bei jį pagrindžiančius dokumentus studentas turi pateikti per
10 darbo dienų nuo svarbių aplinkybių pabaigos dienos. Dėstytojai ar kiti atsakingi darbuotojai
atsiskaitymų ir egzaminų metu privalo nustatyti studentų asmens tapatybę. Egzaminas turi būti
išlaikytas teigiamu balu. Išlaikyto egzamino perlaikyti neleidžiama. Egzaminų ir atsiskaitymų
įvertinimas iki 5 balų nėra apvalinamas, virš 5 balų – apvalinamas vadovaujantis
adovaujantis matematinėmis
taisyklėmis (iki 0,5 – į mažesniąją sveikąją dalį, 0,5 ir daugiau – į didesniąją sveikąją dalį).Įvertinęs
studento studijų rezultatus dėstytojas privalo užpildyti elektroninį žiniaraštį. Įvertinimus įvesti
privaloma per 5 darbo dienas.
dienas. Paprastai egzaminai laikomi raštu. Jeigu to reikalauja dalyko
specifika arba kitos aplinkybės, egzaminai gali būti laikomi raštu ir žodžiu ar tik žodžiu. Egzamino
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atsakymai, kita dokumentacija saugomi katedroje (institute), kurioje (-iame)
(
dirba dalyko
dėstytojas, 1 metus po studijų dalyko baigimo.
12. Kaip vertinamos žinios?
Universitete taikoma kaupiamojo balo sistema. Egzaminas ir kaupiamasis balas universitete
paprastai turi lygią vertę, santykiu 50/50.
50/50 Bendras studijų dalyko studijų rezultatų vertinimas
nustatomas pagal to dalyko programoje numatytą skaičiavimą. Studijų rezultatai vertinami
naudojant vertinimo balais sistemą. Universitete taikoma dešimties balų studentų vertinimo
sistema. Mažiausias teigiamas pažymys yra 5 (penki). Profesinės užsienio
užsienio kalbos (anglų, prancūzų,
vokiečių) žinių vertinimui naudojama dešimtbalė kriterinė vertinimo sistema, prilyginant įvertinimo
balą Europos Komisijos patvirtintų Bendrųjų Europos kalbų metmenų lygiui.
13. Kokia akademinių atostogų tvarka?
matomos Kalėdų, Velykų atostogos ir atostogos po rudens semestro egzaminų
Studentams numatomos
sesijos pabaigos, taip pat vasarą priklauso mėnuo nenutrūkstamų atostogų.
14. Kaip prisijungti prie sustiprintų studijų grupių?
Grupės nėra skirstomos.
15. Kaip nutraukti studijas?
Reikia nueiti pas savo metodininkę, užpildoma atitinkama dokumento forma dėl studijų nutraukimo.
16. Kokia akademinių skolų tvarka?
Studentas, pasibaigus semestrui turintis ne daugiau kaip tris akademines skolas, turi už jas
atsiskaityti per semestrą. Už skolas per semestrą neatsiskaitęs studentas turi kartoti dalyko
studijas, sumokėjęs už to dalyko kreditus. Nepareiškęs noro kartoti dalyko, kurio atsiskaitymo
pakartotinai neišlaikė, studentas gali būti braukiamas iš studentų sąrašų.
sąrašų Už akademines skolas
laiku neatsiskaitęs arba jų turintis daugiau kaip tris studentas (jo
jo paties prašymu)
prašymu gali būti perkelti į
Universiteto klausytojus. Likvidavęs
Likvidavęs akademines skolas kaip klausytojas toks asmuo Universiteto
nustatytomis sąlygomis gali būti sugrąžintas į studentų sąrašus.

17. Kiek galima turėti akademinių skolų?
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Galima turėti ne daugiau kaip 3 akademines skolas. Jei studentas turi daugiau nei 3 akademines
skolas, jis šalinamas iš studentų sąrašų.
18. Kaip baigti studijas?
Baigusiu Universiteto studijas laikomas asmuo, įvykdęs visus pasirinktos studijų programos
reikalavimus. Pirmosios pakopos baigiamojo kurso studentai gina baigiamuosius darbus ir laiko
baigiamuosius egzaminus (kai tai nustatyta norminiuose teisės aktuose).
19. Ar yra galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje?
Universiteto studentams yra suteikiamos labai plačios galimybės studijuoti ir atlikti praktiką
užsienyje. Studentai yra labai skatinami, nėra didelė konkurencija.
20. Koks bibliotekos darbo laikas?
Centrinių rūmų biblioteka dirba visą parą su 15 minučių pertrauka 20:45 – 21:00, kuomet įeidami
studentai jau turi registruotis prailgintam darbo laikui. I rūmuose I – III biblioteka dirba 9:00 –
17:00, IV - 9:30 – 18:00, V – 9:00 – 15:30, pietų pertrauka 12:30 – 13:00, VI, VII – nedirba. Viešojo
saugumo fakulteto biblioteka I – IV dirba 8:00 – 19:00, V – 8:00 – 18:00, VI – 10:00 – 15:00,
sekmadieniais nedirba.
21. El. duomenų bazės:
bazės:
Informaciją ir sąrašą apie duomenų bazes galima rasti adresu:
ad
https://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/duomenu_bazes/ MRU elektroninės duomenų
bazės yra suskirstytos į duomenų bazių kategorijas, kuriose galima surasti platesnę informaciją
apie tam tikrą duomenų bazę. MRU elektroninę duomenų bazę sudaro: prenumeruojamos,
testuojamos, atviros prieigos,
prieigos mokslo publikacijų, elektroninės bibliotekos (ELABA) duomenų bazės

22. Seniūnų ir kuratorių pareigos ir pagalba:
pagalba:
Kiekvieną pirmo kurso grupė turi po bent po vieną (dažniausiai po du) kuratorius, kurie pirmomis
savaitėmis padeda orientuotis universitete, papasakoja aktualiausią informaciją, dalykus, kuriuos
turėtų žinoti studentas. Pirmomis dienomis grupė kartu su kuratoriumi (-iais)
(
išsirenka kontaktinį
asmenį. Susipažinus su Universiteto struktūra,, apytiksliai trečioje studijų savaitėje, grupė išsirenka
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seniūną.
23. Veikla po paskaitų
MRU studentai gali naudotis sporto salė, kultūrizmo sale (darbo dienomis 18-21h.),
18
Tinklinis
(šiltuoju sezonu, lauko aikštelė).
Biblioteka 7 dienas per savaite,
sav
24 h per para.
Šokių kolektyvai: Klubas „Salsa“, Sportinių šokių grupė „Bolero“, Tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“.
Universiteto teatras
Dainavimo studija
Styginių ansamblis
Pop vokalinė grupė
Instrumentinė grupė „MRU Jazz Band“
Folkloro ansamblis „Ritingo“
Organizacijos:
Organizacijos: Debatų klubas, ELSA, ESN MRU Vilnius, Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų
teisininkų skyrius, LiPSA MRU, MRU Investuotojų klubas, MRUSA, Studentų mokslinė draugija,
Tarptautinių studentų asociacija.
Klubai:
Klubai: Viešojo administravimo klubas, Proliberts klubas, Ambasadorių klubas, Keliauk Kurk Kilk
MRU turistų klubas.

Informaciją parengė: Mykolo Romerio universiteto studentų atstovybė.
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