
MYKOLO ROMERIO  

UNIVERSITETAS 

1990 - 2020 



LIETUVOS POLICIJOS AKADEMIJA 

1990 - 1997  



1990 m. kovo 11 d. atkūrus nepriklausomą Lietuvos Respubliką, vienas iš svarbiausių uždavinių buvo sukurti tautinę 

kvalifikuotą policijos pareigūnų rengimo sistemą. 

Lietuvos Respublikos nutarimu buvo nutarta nuo 1990 m. rugsėjo 1 d. įsteigti Vilniaus milicijos (policijos) akademiją. 

Nepaisant sunkių ir sudėtingų sąlygų, prasidėjo Lietuvos policijos akademijos kūrimo darbai. 

 

1990 m. rugsėjo 1 d. Akademijos viršininkas  

A. Pumputis ir Lietuvos Respublikos ministrų tarybos 

pirmininko pavaduotojas R. Ozolas prie pasodinto 

Akademijos ąžuoliuko.  



1992 m. birželio 2 d. Senato nutarimu 

patvirtinama  Akademijos atributika. 

Pirmasis akademijos ženklas 

Lietuvos policijos Akademijos vėliava.  

Autorius—dailininkas R. B. Karpavičius 



Paskaitos ir užsiėmimai... 



1990 m. įkuriamas vyrų choras „Aras“. 

1991 m. įkurtas pučiamųjų instrumentų orkestras ir  

folklorinis ansamblis. 



Lietuvos policijos akademijos krepšinio rinktinė Baltijos 

šalių policininkų turnyre užėmė pirmą vietą.  

1993 m. kovo mėn. tarptautiniame dziudo turnyre Lietuvos 

policijos akademijos rinktinės iškovojo pirmą ir antrą vietas. 



Pirmoji Lietuvos policijos akademijos magistrų laida. 

Bakalauro diplomų įteikimas 1993 m. 



1996 m. rugsėjo 1 d. buvo atidarytas naujas 

akademijos mokymo korpusas. 

1997m. įsteigtas  Lietuvos policijos akademijos 

Kauno fakultetas. 



LIETUVOS TEISĖS AKADEMIJA 



1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė pritarti Lietuvos policijos akademijos senato prašymui pakeisti 

Lietuvos policijos akademijos pavadinimą ir vadinti ją Lietuvos teisės akademija. 

 

1998 m. rugsėjo 10 d. Seimo pirmininkas prof. V. Landsbergis ir rektorius prof. A. Pumputis pasodino ąžuoliuką. 

Kartu buvo užkasta kapsulė su Lietuvos Respublikos seimo nutarimu įkurti Lietuvos teisės akademiją ir trumpa 

mūsų Alma Mater istorija. 



1997 m. rugsėjo 10 d. duris atvėrė Interneto skaitykla. 

1997 m. spalio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybėje 

savo veiklą pradėjo naujasis Akademijos struktūrinis 

padalinys - Teisinės pagalbos centras.  



1998 m. atidaryti studentų namai. 

1999 m. patvirtintas Lietuvos teisės akademijos herbas ir vėliava.  



2000 m. gegužės 9 d.  Akademija sulaukė garbingo svečio - jo ekscelencijos Lietuvos Respublikos Prezidento  

Valdo Adamkaus. 

Svečių knygoje prezidentas V. Adamkus įrašė: „Teisės akademijos darbai rengiant teisininkus yra neįkainojamas įnašas 

į Lietuvos valstybės stiprėjimą ir tobulėjimą, sėkmės Jūsų garbingame ir vertingame darbe“. 



2000 m. buvo atidaryta prof. Mykolo Römerio vardo auditorija. Auditoriją atidarė prof. M. Römerio dukros  

Žermena Zakarevičienė ir Jadvyga Vitkauskienė, Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Andrius Kubilius.  



Lietuvos teisės akademijos dešimtmečio proga įvesta tradicija teikti Garbės daktaro vardus akademijai  

nusipelniusiems asmenims.  2000 m. gegužės 12 d. buvo pagerbti akademijos garbės daktarai:  

Miunsterio policijos vadybos akademijos prezidentas dr. Raineris Šultė, Vroclavo universiteto teisės fakulteto dekanas 

prof. habil. dr. Zozislawas Kėgelis ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis.  



2000 m. birželio 20 d. pirmoji magistrų laida. 

2000 m. birželio 18 d. Lietuvos teisės akademijos magistras  

Andrejus Zadneprovskis iškovojo Pasaulio penkiakovės čempiono  

titulą. 



LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETAS 

2000 - 2004 



2000 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Lietuvos teisės akademija pervadinama į Lietuvos teisės 

universitetą. 

Lietuvos teisės universiteto Senatas 



2000 m.  lapkričio 17 d. už teisės mokslo plėtotę ir reikšmingą indėlį ginant žmogaus teises Europos Žmogaus Teisių 

Teismo prezidentui prof. Luzius Weildhaber suteiktas Lietuvos teisės universiteto Garbės daktaro vardas. 



2001 m. kovo 30 d. didžiausiai ir moderniausiai  

Universiteto bibliotekos skaityklai suteiktas Lietuvos  

teisininkų draugijos įkūrėjo prof. Petro Leono vardas.  

 

2001 m. gruodžio 8 d. Šveicarijos generalinis konsulas  

Lietuvoje  Brunas Kasparas atidarė Lietuvos  teisės universiteto 

Šveicarijos teisės, ekonomikos ir valdymo studijų centrą.  



2001 m. gruodžio 18 d. už indėlį atkuriant Lietuvos valstybingumą, puoselėjant Lietuvos valstybės teisėkūrą, kuriant 

Lietuvos įvaizdį Europoje ir pasaulyje, už nuoširdų rūpinimąsi žmogaus teisėmis ir jaunosios teisininkų kartos ugdymu 

Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjui akademikui Pranui Kūriui suteiktas Lietuvos teisės universiteto Garbės daktaro 

vardas. 



2001 m. birželio mėn. Europos šiuolaikinės penkiakovės 

čempionate LTU studentai A. Zadneprovskis tapo  

čempionu, o E. Krungolcas - vicečempionu. 

2002 m. Lietuvos teisės universitetas tapo Europos universitetų asociacijos tikruoju nariu. 



2002 m. balandžio 10-12 d. Universitete vyko  

tarptautinė studentų mokslinė konferencija „Teisinės  

minties šventė - 2002“. 

2002 m. vasario 1 d. duris atvėrė Lietuvos teisės 

universiteto Interneto svetainė. 



2002 m. vasario 2 d. už indėlį kuriant Lietuvos teisinę valstybę, tobulinant Lietuvos valstybės teisėkūrą, nuoširdų 

rūpestį žmogaus teisėmis ir jaunosios teisininkų kartos ugdymu, humanistinių idėjų puoselėjimą  

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui suteiktas Lietuvos teisės universiteto Garbės daktaro vardas.  



MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS 

2004 - 2020  



2004 m. spalio 28 d. LR Seimas nutarė pakeisti Lietuvos teisės universiteto pavadinimą ir toliau jį vadinti 

Mykolo Romerio universitetu.  

 

Universiteto rektoriumi išrinktas prof. Alvydas Pumputis 



2005 m. Universitete veikia  šeši fakultetai: 

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas 

Teisės fakultetas 

Strateginio valdymo ir politikos fakultetas 

Socialinės politikos fakultetas 

Viešojo administravimo fakultetas 

Kauno policijos fakultetas 

2005 m. Universitetas sėkmingai tęsė tarptautinių 

partnerių paiešką, pasirašinėjo bendradarbiavimo sutartis.  

Pasirašyta daugiau nei 150 sutarčių su užsienio valstybių 

universitetais, viešojo administravimo ir kitomis įstaigomis. 

 

 

 

2005 m.  Universitete studijuoja beveik 16 tūkst. studentų. Pagal dydį MRU - trečiasis Lietuvoje. 

2005 m. gegužės 17 d. Universiteto iniciatyva atidengta memorialinė lenta prie namo Liejyklos 

13/L. Stuokos-Gucevičiaus g. 10, kuriame gyveno prof. M. Romeris. 



Vienas svarbiausių 2006 m. Universiteto įvykių buvo Europos universitetų asociacijos ekspertų vertinimas. 

Autoritetingų žinovų žvilgsnis ir patarimai iš šalies sustiprino bendruomenės ryžtą išeiti į tarptautinę studijų 

ir mokslo rinką. 

2006 m. spalio 23 d. Mykolo Romerio universitetas tapo tikruoju Baltijos  

universitetų programos (the Baltic University Programme) nariu.   

Baltijos universitetų programa jungia Baltijos jūros regiono universitetus ir kitas 

aukštojo mokslo institucijas, kurios į savo studijų programas įtraukia darnaus 

vystymosi tematiką. 



2006 m. gegužės 2 d. Senato nutarimu už reikšmingą 

indėlį puoselėjant Europos universitetų vertybes, remiant 

Lietuvos pastangas plėtoti Bolonijos procesą, 

skatinant  Mykolo Romerio universiteto dalyvavimą 

bendrojoje Europos mokslo ir studijų erdvėje, stiprinant 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vaidmenį  

Lietuvos universitetuose Europos Universitetų Asociacijos 

Prezidentui prof. dr. GEORGUI WINCKLERIUI suteiktas  

Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardas.  

2006 m. gegužės 19 d. Senato nutarimu už reikšmingą 

indėlį puoselėjant laisvės, teisingumo, orumo ir solidarumo 

vertybes universitetuose, remiant Mykolo Romerio  

universiteto pastangas plėtoti ilgalaikį universiteto ir  

pasaulio akademinės bendruomenės bendradarbiavimą, 

stiprinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros  

vaidmenį Tarptautinės Universitetų Asociacijos Prezidentui 

prof. dr. GOOLAMUI MOHAMEDBHAI suteiktas Mykolo 

Romerio universiteto Garbės daktaro vardas.  



2007 m. spalio 19 d. Mykolo Romerio universiteto  

vidiniame kiemelyje, kuris tampa jaukia poilsio zona,  

fakultetų dekanai ir katedrų vedėjai pasodino  

medelius, simbolizuojančius kiekvieno fakulteto  

augimą.  

2007 m. rugsėjo mėn. duris atvėrė naujieji rūmai –  

keturių aukštų pastatas, kuriame įrengta moderniomis  

technologijomis aprūpinta biblioteka,   dvidešimt  

auditorijų, erdvios ir patogios darbui konferencijų, 

renginių, sporto salės, laboratorijos.  



2008 m. Utrechte (Nyderlandų Karalystė) vykusioje  

Pasaulio universitetų asociacijos konferencijoje MRU  

rektorius prof. Alvydas Pumputis išrinktas šios  

organizacijos tarybos tikruoju nariu. Konferencijoje  

buvo galutinai patvirtinta, kad 2010 m. Pasaulio  

universitetų asociacijos (PUA) kongresas vyks Mykolo 

Romerio universitete.  

Nuo 2008 m. vasario 5 d. ilginamas bibliotekos 
darbo laikas  - biblioteka atvira naktį. 

2008 m. Mykolo Romerio universitetas pagal studentų skaičių tapo antru didžiausiu šalies universitetu.  
Studentų skaičius pasiekė 20509.  



2008 m. rugsėjo mėn. pradėta vykdyti jungtinė  

magistrantūros studijų programa „Lyginamoji socialinė  

politika ir gerovė“, joje anglų kalba studijavo 23  

studentai iš Austrijos, Suomijos ir Lietuvos.   

2008 m. sausio 4 d. Senato nutarimu už demokratijos 

stiprinimą, demokratinių vertybių ir geros kaimynystės 

santykių puoselėjimą Lenkijos Respublikos Seimo 

maršalkai p. BRONISŁAWUI KOMOROWSKIUI suteiktas 

Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardas.  



2009 m. vasario 25 d. pasirašyta Mykolo Romerio universiteto Alumni asociacijos steigimo sutartis.  

2009 m. Mykolo Romerio universitetas tapo tikruoju Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros 
studijų asociacijos (EDAMBA) nariu.  



2009 m. balandžio 23 d. Senato nutarimu už reikšmingą 

indėlį įgyvendinant Bolonijos procesą, kuriant Europos 

aukštojo mokslo erdvę, stiprinant universitetų autonomiją, 

kokybės užtikrinimą ir inovacijas aukštajame moksle, suteikė 

Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro vardą Europos  

universitetų asociacijos prezidentui profesoriui  

JEANUI-MARCUI RAPPUI.  

2009 m. spalio 23 d. už reikšmingą indėlį plėtojant  

tarptautinę studijų ir mokslinių tyrimų erdvę, stiprinant  

universitetų autonomiją, laiduojant aukštą mokslo ir studijų 

kokybę ir etiką, už inovacijas aukštajame moksle Mykolo  

Romerio universiteto Garbės daktaro vardas suteiktas  

Pasaulio universitetų asociacijos prezidentui profesoriui 

dr. JUANUI RAMONUI DE LA FUENTEI (Juan Ramon De La 

Fuente).  



2010 m. rugsėjo 1 d. buvo įteikti pirmieji jungtiniai  

diplomai, patvirtinti trijų universitetų - Mykolo Romerio 

(Lietuva), Tamperės (Suomija) ir Linco Johano Keplerio 

(Austrija) - rektorių.  

 

2010 m. birželio 24–26 d. Mykolo Romerio universitete  

vyko kartu su Pasaulio universitetų asociacija (PUA)  

organizuotas kongresas „Aukštojo mokslo etika ir vertybės 

globalizacijos eroje: iššūkis disciplinoms“. Kongrese  

dalyvavo per 400 užsienio universitetų atstovų iš daugiau 

kaip 60 šalių. 



2010 m. rugsėjo 1 d. Senato nutarimu už reikšmingą 

indėlį stiprinant Lietuvos valstybės teisinius pagrindus, 

plėtojant konstitucinės justicijos doktriną ir  

jurisprudenciją, puoselėjant Univeristeto akademinę  

laisvę, ugdant naują kūrybingą ir etiškai atsakingą 

teisininkų kartą suteikė Mykolo Romerio  

universiteto Garbės daktaro vardą Teisės fakulteto 

dekanui prof. EGIDIJUI JARAŠIŪNUI.  

2010 m. spalio 1 d. Mykolo Romerio universitete vyko  

buvusio disidento, Lietuvos Helsinkio grupės pirmininko, 

Lietuvos visuotinių žmogaus teisių gynimo deklaracijos  

signataro, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos  

steigėjo ir Garbės pirmininko Viktoro Petkaus kolekcijos  

perdavimas ir jos pristatymas.  



 

2011 m. Universitete buvo patvirtintas ir pristatytas naujasis logotipas.   

2011 m. MRU biblioteka bendruomenei pristatė naujas erdves. Naujose patalpose įrengta Dėstytojų skaitykla,  

Interneto bei dvi Tyliosios skaityklos, veikia Informacinis stalas. 



Nuo 2011 m. MRU doktorantūros teisė suteikta šešiose 

mokslų kryptyse: 

Teisė 

Ekonomika 

Vadyba ir administravimas 

Psichologija 

Edukologija 

Filologija 

2011 m. rugsėjo 1 d. Mykolo Romerio universitetas 

kartu su Bordo IV (Monteskje) universitetu (Prancūzija) 

pradeda vykdyti naują Teisės fakulteto magistrantūros 

studijų programą „European Union Law and  

Governance“ („Europos Sąjungos teisė ir valdymas“). 

 

 



2011 m. spalio 20 d. Senato nutarimu už Lietuvos  

Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos 

tarpvalstybinių santykių stiprinimą bei reikšmingą indėlį 

plėtojant tarptautinę studijų ir mokslinių tyrimų erdvę, 

stiprinant universitetų autonomiją, laiduojant aukštą  

mokslo ir studijų kokybę ir etiką nutarė suteikti Mykolo 

Romerio universiteto Garbės daktaro vardą Vokietijos  

Federacinės Respublikos piliečiui, Vokietijos Bundestago 

nariui, NATO parlamentinės asamblėjos prezidentui dr. 

KARLUI A. LAMERSUI (Karl A. Lamers).  

2011 m. spalio 20 d. Senato nutarimu už humanistinių  

kultūros vertybių puoselėjimą, už reikšmingą indėlį  

įgyvendinant Bolonijos chartiją ir kuriant Europos  

aukštojo mokslo erdvę, plėtojant tarptautinį universitetų  

bendradarbiavimą nutarė suteikti Mykolo Romerio  

universiteto Garbės daktaro vardą Bolonijos universiteto 

rektoriui prof. IVANO DIONIGI  



2012 m. liepos 27 - rugpjūčio 12 d. Londone vykusiose 

XXX-ose vasaros olimpinėse žaidynėse puikiai pasirodė 

Mykolo Romerio universiteto studentai, iškovoję net  

aštuonias prizines vietas. 

2012 m. duris atvėrė šešios Mykolo Romerio universitete  

rengiamos akademijos: 

Jaunojo teisininko 

Jaunojo politiko 

Jaunojo filosofo 

Karjeros planavimo 

Lyderystės 

Vadybos 



2012 m. balandžio 27 d. Senato nutarimu už nuopelnus 

nepriklausomai Lietuvai, humanitarinių ir socialinių  

mokslų plėtrai, kultūros puoselėjimui, jaunosios  

humanitarų kartos ir produktyvaus akademinio  

bendravimo gebėjimų ugdymui, reikšmingus šiuolaikinės 

filosofijos, hermeneutikos, semiotikos, fenomenologijos, 

egzistencializmo, politikos ir demokratijos teorijų 

mokslinius tyrimus nutarė suteikti Mykolo Romerio  

universiteto Garbės daktaro vardą Ohajo universiteto 

(JAV) profesoriui daktarui ALGIUI MICKŪNUI.  

2012 m. lapkričio 16 d. Senato nutarimu už ypatingus  

nuopelnus plėtojant universitetų bendradarbiavimą,  

puoselėjant tarptautinę mokslo ir studijų erdvę bei gerus 

Lietuvos ir Lenkijos kaimynystės santykius nutarė suteikti 

Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro  

vardą Vroclavo universiteto (Lenkija) rektoriui prof. habil. 

dr. MAREKUI BOJARSKIUI. 



2013 m. MRU pasirašė atvirosios prieigos  Berlyno deklaraciją ir aktyviai įsitraukė į 

atvirosios prieigos judėjimą, taip skatindamas tarptautinį Universiteto  

bendradarbiavimą, tyrėjų tinklų kūrimą, inovacijų plėtrą, informacijos dalijimąsi ir 

mokslo populiarinimą. 

2013 m. balandžio mėn. vyko MRU 

Azijos centro atidarymas. 



2013 m. Mykolo Romerio universitetas parengė ir viena knyga  

išleido Lietuvos Respublikos Konstitucijos vertimus į trylika  

užsienio kalbų. Vertimai į kai kurias kalbas, pavyzdžiui, kinų,  

japonų, korėjiečių, publikuojami pirmą kartą.  

2013 m. MRU suteikta ECTS etiketė, vadinama Europos Komisijos kokybės  

ženklu.  



2014 m. liepos 15 d. Mykolo Romerio universitetas kartu su Dongseo universitetu  

(Pietų Korėja) patvirtintas kaip Vilniaus Karaliaus Sejongo instituto steigėjas skleisti Korėjos 

kalbą ir kultūrą. 

2014 m. MRU šachmatininkės iškovojo aukso  

medalius pasaulinėje šachmatų olimpiadoje. 



2014 m. lapkričio 10 d. Senato nutarimu už ypatingus 

nuopelnus plėtojant Lietuvos švietimą, mokslą, kultūrą 

bei politiką ir kuriant darnią šalies mokslo bei studijų  

sistemą suteikti Mykolo Romerio universiteto Garbės 

daktaro vardą dr. Žibartui Juozui Jackūnui.   

2014 m. lapkričio 10 d. Senato nutarimu už reikšmingą 

indėlį skatinant aukštojo mokslo tarptautiškumą,  

stiprinant ryšius tarp pasaulio universitetų, puoselėjant 

akademinę etiką ir už aktyvų bendradarbiavimą Mykolo 

Romerio universitetui integruojantis į tarptautinę mokslo 

ir studijų erdvę suteikti Mykolo Romerio universiteto  

Garbės daktaro vardą Pasaulio universitetų asociacijos 

generalinei sekretorei Evai Egron-Polak.  



2015 m. balandžio 10 d. Mykolo Romerio universiteo taryba išrinko naująjį universiteto vadovą. Juo tapo  

docentas dr. Algirdas Monkevičius. 

2015 m. rugsėjį atidarytas MRU LAB, kuriame veiklą pradėjo devyniolika laboratorijų.  

 

2015 m. siekiant optimizuoti  universiteto valdymą, 

įvykdyti struktūriniai pokyčiai. 



2015 m. rugsėjo 6 d. pasaulio irklavimo čempionato  

vyrų porinių dviviečių finale MRU studentai Rolandas  

Maščinskas ir Saulius Ritteris iškovojo sidabro medalius, 

o vienviečių valčių finale Mindaugas Griškonis iškovojo 

bronzos medalį. 

2015 m. gegužės 8 d. Mykolo Romerio universiteto kieme 

atidengta paminklinė lenta, skirta pirmosios laidos, 1990 m. 

tuometinėje Policijos akademijoje pradėjusios studijas,  

25-mečiui paminėti.  



2016 m. birželio 22 d. minint Mykolo Romerio  universiteto įkūrimo 25-metį atidarytas sakurų Bičiulių sodas.  

2016 m. balandžio 12 d. Universiteto Garbės daktaro regalijos  

įteiktos Ukrainos parlamento nariui, Krymo totorių tautos lyderiui ir 

garsiam žmogaus teisių gynėjui Mustafa Džemiliovui.  



2016 m. MRU studentas Mindaugas Griškonis Rio olimpinėse 

žaidynėse Lietuvai pelnė sidabro medalį! 

2017 m. gegužės 22 dieną įsteigtas Europos  

akademinio sąžiningumo tinklas ENAI, kuriame Lietuvą 

atstovaus MRU Akademinės etikos centras. 



2018 m. MRU vaikinų krepšinio komanda laimėjo pasaulio lietuvių žaidynių  

krepšinio turnyrą Londone. 

2017 m. tobulinant studijų kokybę sumažintas studijų  

programų skaičius. Susitelkta į sritis, kuriose MRU turi  

išskirtinumą, didžiausią įdirbį ir mokslinį potencialą.  

2017 m. rugsėjo 7 d. MRU startavo ambicingas  

tarptautinių paskaitų ciklas apie Rytų Azijos regioną: 

„Introductory Course to East Asian Community:  

Cultural, Political and Economic Aspects”. 



2018 m. Mykolo Romerio universitetas paskelbė apie švietimo 

iniciatyvą „4mm. Pasistiebk“. Projektas skirtas abiturientams, kurie 

papildomai pasimokę norėtų pagerinti savo brandos egzaminų  

rezultatus ir siektų aukštojo universitetinio išsilavinimo Lietuvoje.   

2018 m. Mykolo Romerio universiteto (MRU) ir  

Pietų Korėjos Dongseo (DSU) universiteto įkurtas  

Karaliaus Sedžiongo institutas Vilniuje (King Sejong 

institute Vilnius) buvo išrinktas vienu geriausių  

institutų pasaulyje ir gavo prestižinį apdovanojimą 

Pietų Korėjoje.  



2019 m. pradžioje Universiteto rektorius Algirdas Monkevičius skiriamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministru.  

 

BBC  2019 m. pristatė dokumentinį filmą apie Mykolo 
Romerio universitetą. 

 

Universiteto rektore išrenkama  

prof. dr. Inga Žalėnienė 



2019 m. gruodžio 16 d. Mykolo Romerio universitetas,  

Vilniaus kolegija ir Vilniaus paslaugų verslo profesinio  

mokymo centras pasirašė Didlaukio miestelio steigimo  

sutartį. 

2019 m. Mykolo Romerio universitetas, skatindamas doktorantų  

mobilumą, tarptautiškumą, bendradarbiavimą Europos mokslinių tyrimų 

erdvėje, pirmasis Lietuvoje prisijungė prie Europos (Italijos, Ispanijos,  

Portugalijos, Prancūzijos, Vokietijos) universitetų, išduodančių Europos 

daktaro sertifikatus. 



2020 m. kovo 4 d. paskelbti atnaujinti pasauliniai  

universitetų dalykiniai reitingai  „QS World University  

Rankings by Subject 2020“. Mykolo Romerio  

universiteto teisės mokykla pateko tarp 250 geriausių 

pasaulio universitetų.   

 

 

 

2020 m.  Teisingumo tyrimų laboratorija gavo Norvegijos 

fondų finansavimą projektui „Teisėjo portretas - daugialypis  

kompetencijų modelis, taikytinas teisėjų įvertinimo,  

paaukštinimo ir atrankos procedūrų metu (angl. "The Portrait of 

a Judge" - a multi-dimensional model of competencies to be 

measured during the procedures of selection, evaluation and 

promotion of judges"). Projekto vadovas - doc. dr. Salvija  

Mulevičienė. 



 

2020 m. Mykolo Romerio universitetas mini veiklos trisdešimtmetį. 

2020 m. įsigaliojo nauja Mykolo Romerio universiteto 

akademinių padalinių struktūra. 

 

Suformuoti  keturi fakultetai: 

Teisės mokykla 

Viešojo valdymo ir verslo fakultetas 

Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas 

Viešojo saugumo akademija 


