


✓ 2015 m. pastatytas ir įrengtas naujas, modernus 2200 kv. m. 4a. pastatas - Socialinių inovacijų laboratorijų
tinklas MRU LAB bei Mokslo ir inovacijų paramos centras.

✓ MRU LAB veikia mokslo–verslo–valdžios-pilietinės visuomenės partnerystės principu, telkiant socialines
inovacijas kuriančius asmenis, įgalinant įvairių visuomenės grupių atstovus kartu generuoti ir įgyvendinti idėjas,
projektus, kurti naujus modelius, sistemas bei teikti aukštos kokybės intelektines paslaugas visuomenei.

✓ Laboratorijos vienija MRU ir kitų universitetų, verslo, valdžios, nevyriausybinių organizacijų žmones,
siekiančius spręsti svarbiausius visuomenės socialinius iššūkius.

✓ Finansavimas: ES struktūrinių fondų lėšos.
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LABORATORIJŲ PASKIRTIS, 

VERTYBĖS, VEIKLOS PRINCIPAI

Laboratorijų paskirtis:

Susitelkus į konkurencingą, aukšto lygio žiniomis, pažangiomis technologijomis, kvalifikuotais žmogiškaisiais
ištekliais grindžiamą mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) ekosistemą, kurti socialines
inovacijas, atitinkančias MRU prioritetines mokslinių tyrimų kryptis.

Laboratorijų veiklos principai ir vertybės:

• Bendradarbiavimas

• Tarpdiscipliniškumas, tarpkryptiškumas

• Tarptautiškumas

• Kūrybos ir mokslinių tyrimų laisvė

• Akademinė ir verslo etika bei pagarba intelektinės nuosavybės teisėms

• Kompetencija ir profesionalumas

• Atvirumas ir atskaitomybė visuomenei



TARPTAUTINIS MRU SOCIALINIŲ 

INOVACIJŲ ĮVERTINIMAS

Europos Komisijos finansuoto Erasmus + projekto „Socialinių 

inovacijų kultūros kūrimas aukštajame moksle“ tyrimo rezultatai 

parodė, kad Mykolo Romerio universitetas užima lyderio pozicijas 

kuriant, įgyvendinant ir palaikant socialines inovacijas iš daugiau 

nei 200 universitetų Centrinėje ir Rytų Europoje.

Šaltinis: Erasmus + projektas „Building the Culture of Social Innovation

in Higher Education



TARPTAUTINIS MOKSLO-VERSLO BENDRADARBIAVIMAS



MRU SOCIALINĖS INOVACIJOS
Projektas Socialinė inovacija

Projekto „Keleivių duomenų įrašų sistemos 

sukūrimas“ (angl. Development of the passanger

name record system in Lithuania (PNR)), vadovas 

E. Bružė, 2014-2016 m. 

Sukurta keleivių duomenų įrašų kaupimo sistema, reikalinga sėkmingam teroristinių

nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo

baudžiamojon atsakomybėn tvarkymui.

Projekto „Mediacijos įgyvendinimas probacijos 

tarnybose“, vadovė doc. dr. N. Kaminskienė, 

2014-2016 m.,

Sukurtas ir įdiegtas mediacijos modelis, suformuluoti teisiniai mediacijos taikymo 

probacijos tarnybose pagrindai, parengta speciali mediatorių rengimo programa, apmokyti 

darbuotojai, galintys teikti mediacijos paslaugas baudžiamojoje justicijoje.

Projekto „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų 

mokymų ir mokslinių tyrimų kompetencijos 

centras“ (angl. 

Lithuanian cybercrime centre of excellence for

training, research and education (L3CE)), 

vadovė  E.Veršinskienė, 2014-2016 m. 

Įkurtas kibernetinių nusikaltimų mokymų ir mokslinių tyrimų centras, skirtas ES ir 

Rytų Baltijos valstybių kompetencijų tobulinimui ir kovai su kibernetiniais nusikaltimais. 

Projekto „Europos Kriminalistikos 2020 vizijos 

įgyvendinimo Lietuvoje mokslinė koncepcija“, 

vadovas prof. dr. V.E.Kurapka, 2014- 2016 m. 

Parengta Europos kriminalistikos 2020 vizijos įgyvendinimo Lietuvoje mokslinė

koncepcija atsižvelgiant į skirtingas kriminalistikos mokyklas ir ES sprendimus dėl

Europos kriminalistikos erdvės sukūrimo, nustatytos galimos kriminalistikos

harmonizavimo sritys, apibrėžtos harmonizavimo kryptys ir būdai bei parengta metodika

kaip Lietuvoje egzistuojančią kriminalistikos sampratą ir sistemą priderinti prie kuriamos

harmonizuotos kriminalistikos sistemos.

Projekto „Įtrauktis: asocijuotų grupių 

įtraukimas ir jų gebėjimas įsitraukti į viešojo 

valdymo procesus“ ,vadovė prof. dr. 

B.Mikulskienė, 2014-2016 m. 

Ištyrus 2 visuomenės įtraukimo į politikos formavimą prieigas (viešojo valdymo 

institucijų ir asocijuotų grupių įsitraukimo praktikas) sukurtas visuomenės įtrauktį į 

viešojo valdymo procesus didinantis modelis. 

Projekto ,Lyderystė autonomiškoje mokyklose”, 

vadovė doc. dr. J. Urbanovič, 2014-2016 m. 

Identifikuoti mokyklos lyderystės raiškos elementai, sukurtas sėkmingos mokyklų 

lyderystės bei autonomiško valdymo sąveikos (dermės) modelis bei identifikuoti 

veiksniai, užtikrinantys  sėkmingą mokyklų veiklą.



MRU SOCIALINĖS INOVACIJOS



MRU SOCIALINĖS INOVACIJOS

MRU LAB Saugumo tyrimų laboratorija (kartu su VŠĮ Lietuvos kibernetinių nusikaltimų

kompetencijų ir tyrimų centru ( L3CE).

Projektas: Strengthening European Network Centres of Excellence in Cybercrime
(SENTER)

Saugumo laboratorijos vadovė doc. dr. Regina Valutytė



MRU SOCIALINĖS INOVACIJOS

„POSIDEV“ projektas. Tai longitudinis pozityvios jaunimo raidos stiprinimo 

mechanizmų socialinių - ekonominių transformacijų kontekste tyrimas.

Projekto vadovė prof. dr. Rita Žukauskienė



MRU SOCIALINĖS INOVACIJOS

„Išmanusis renginių užsakymo įrankis“, IMYA.

Įrankis veikia kaip interneto portalas ir mobilių įrenginių programėlė.

Projekto vadovas prof. dr. Mindaugas Kiškis



MRU SOCIALINĖS INOVACIJOS

Visuotinės dotacijos projektas „E-sveikatos plėtros integruotos transformacijos:
suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva“

Projekto vadovė prof. dr. Danguolė Jankauskienė



MRU SOCIALINĖS INOVACIJOS

Socialinės inovacijos, sukurtos projekte „Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės matavimo
rodiklių sistemos ir vertinimo modelio sukūrimas“

Projekto vadovė prof. hab. dr. Ona Gražina Rakauskienė



MRU SOCIALINĖS INOVACIJOS

MRU LAB Mediacijos ir darnaus ginčo sprendimo laboratorija

Šeštadieninė Mediacijos mokykla – treti metai sėkmės!

Verslui   

Įmonių personalo specialistams

Teisininkams

Besidomintiems darnaus ginčų sprendimo galimybėmis.



PURE – MRU ekspertų duomenų bazė

• PURE – tai plati ekspertų duomenų bazė, kurioje

viešai pristatomi MRU mokslininkų darbai,

skatinanti tarptautinį ir tarpsektorinį mokslinį

bendradarbiavimą (projektai, užsakomieji tyrimai,

mokymai ir pan.)

• Sukurta individualūs 250 MRU mokslininkų CV

profilių.



MRU - VERSLUI

Mokslas ir inovacijos

Bendri projektai 

Užsakomieji tyrimai

Prototipai

Ekspertinės paslaugos

Intelektinės nuosavybės apsauga

Tinklaveika
Tarptautinis mokslo-verslo 

bendradarbiavimas 

Prieiga prie talentų (darbuotojų 

atranka)

Paslaugos

Mokymai, seminarai

Konsultacijos

Startuolių ir pumpurinių įmonių 

kūrimas kartu 

Renginių organizavimas

Patalpų nuoma

Studijos 
Baigiamųjų darbų, disertacijų 

tematikos

Stipendijos, apdovanojimai

Dalyvavimas baigiamųjų darbų 

gynimo tarybose 



E. MOKSLO VARTAI







MRU „INOVACINIŲ ČEKIŲ“ PASIŪLYMAI ĮMONĖMS

✓ Programinės įrangos (PĮ) testuotojų parinkimo ir mokymo sistema

✓ Įmonės darbuotojų kūrybiškumo ir produktyvumo didinimas taikant socialiai atsakingos 
asmenybės ugdymo modelį
Įmonės darbuotojų nuotolinio mokymo sistemos modeliavimas ir prototipo kūrimas.

✓ Marketingo ir komunikacijos planų ruošimo/planavimo prototipo sukūrimas- pritaikymas 
novatoriškų smulkių ir vidutinių įmonių  bei socialinio verslo sparčiam vystymuisi.

✓ Tinklinės ugdymosi sistemos prototipas, remiantis kolektyvinio intelekto (KI) principais.

✓ Žaidybinimo (angl. gamefication) technologijomis paremtos ugdymosi sistemos taikymo 
mažose ir vidutinėse įmonėse ( bei kito pobūdžio organizacijose) prototipas.

✓ Darbuotojų veiklos efektyvumo ir kvalifikacijos tobulinimo sąsajos

✓ Mentorystės metodika, skirta novatoriškų įmonių ir socialinio verslo sparčiam 
vystymuisi.



MRU „INOVACINIŲ ČEKIŲ“ PASIŪLYMAI ĮMONĖMS

✓ Modernių technologijų taikymas smulkiajame versle.

✓ Pagalbos pasirengimui brandos egzaminams veiksmingumo tyrimas.

✓ Simuliacinių ar patirtinių mišriųjų mokymosi programų ir metodų kūrimas skatinantis 
kūrybiškumą ir įmonių novatoriškumą ir socialinį vystymąsi.

✓ Edukacinių technologijų pritaikomumo verslo specifinėms sritimis techninių galimybių 
studija.

✓ Inovatyvios socialinės technologijos - franšizavimo - pritaikymo novatoriškų įmonių ir 
socialinio verslo sparčiam vystymuisi techninė galimybių studija.

✓ Įmonės darbuotojų perkeliamųjų gebėjimų ugdymo sistemos techninė galimybių studija.

✓ Kolektyvinio intelekto techninė galimybių studija.

✓ Ugdomojo vadovavimo (coaching) modelio techninė galimybių studija.

✓ Žaidybinimo (angl. gamefication) technologijomis paremtos ugdymosi sistemos taikymo 
mažose ir vidutinėse įmonėse ( bei kito pobūdžio organizacijose) galimybių studija. 

✓ Bendrakūra grįstas kokybės vadybos skaitmeninio modulio prototipas (darbuotojų 
įtrauktis).



MRU „INOVACINIŲ ČEKIŲ“ PASIŪLYMAI ĮMONĖMS

✓ Bendrakūros (angl.co-creation) modelio prototipas mažoms ir vidutinėms  įmonėms. 
Metodika nagrinėja, kokios sąlygų reikia, kad būtų užtikrintas sėkmingas vertės kūrimas 
kartu su vidiniais ir išoriniais veikėjais

✓ Simuliacinės platformos vartotojų nuomonei apie naują produktą/paslaugą surinkti 
prototipas.

✓ Socio-technologinės platformos prototipas verslo vertei didinti.

✓ Simuliacinės platformos vartotojų nuomonei apie naują produktą/paslaugą surinkti 
prototipas.

✓ Socio-technologinės platformos prototipas verslo vertei didinti.

✓ Verslo inovacijų realizavimo alternatyvų modeliavimo bei rizikos ir naudos vertinimo 
metodika bei elektroninio analizės įrankio prototipas.

✓ Žaidybinimo (angl. gamefication) technologijomis ir kolektyvinio intelekto principais 
paremto atvirųjų inovacijų modelio prototipas.

✓ Finansinės rizikos analizės ir jų valdymo modelio sukūrimas.

✓ Inovatyvaus produkto kūrimo ir diegimo proceso modelio sukūrimas.

✓ Bendrakūros (angl.co-creation) modelio taikymo mažoms ir vidutinėms  įmonėms 
techninė galimybių studija.



MRU „INOVACINIŲ ČEKIŲ“ PASIŪLYMAI ĮMONĖMS

✓ Finansinio įtraukimo technologijų galimybių studija.

✓ Naujų produktų, paslaugų ir kūrybinių idėjų kūrimo ir komercializavimo techninė galimybių studija, 
pritaikoma novatoriškų mažų ir vidutinių  įmonių ir socialinio verslo sparčiam vystymuisi.

✓ Pramonės įmonės informacijos technologijų (IT) priemonių, turimos informacijos bei personalo 
kompetencijų panaudojimo naujos veiklos IT srityje išvystymui techninė galimybių studija.

✓ Prekinio kreditavimo rizikos  valdymo sistemų diegimo galimybių studija.

✓ Prekybos finansavimo technologijų techninė galimybių studija.

✓ Procesų inovacijų techninė galimybių  studija, pritaikoma novatoriškų mažų ir vidutinių  įmonių ir 
socialinio verslo sparčiam vystymuisi.

✓ Socialinės rizikos  valdymo sistemų diegimo galimybių studija.

✓ Žaidybinimo (angl. gamefication) technologijomis ir kolektyvinio intelekto principais paremto 
atvirųjų inovacijų modelio mažose ir vidutinėse įmonėse taikymo techninė galimybių studija.

✓ Debesų technologijomis paremtas įmonės tarptautinių partnerių tinklų formavimo ir valdymo įrankis.

✓ Įmonės paslaugų virtualizavimo galimybių studija.

✓ Įmonės elektroninio administravimo sistemos integravimo su nemokamomis atvirojo kodo verslo 
valdymo sistemomis galimybių analizė ir panaudojimo įmonės verslo valdymui tyrimas.



Studijų programa Studijų forma ir trukmė metais Suteikiama kvalifikacija Akreditacijos 

laikotarpis

NL I

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

Tarptautinė apskaita ir auditas

4 5,5 Apskaitos bakalauras 2021.08.31

Ekonomika 4 5,5 Ekonomikos bakalauras 2021.08.31

Informatika ir skaitmeninis 

turinys**** (anglų k.) kartu su 

Dongseo universitetu, P.Korėja

4 - Informatikos bakalauras 

(jungtinis diplomas)

2019.08.31

Tarptautinis verslas ir muitinės 

logistika

4 5,5 Verslo bakalauras 2021.08.31

Verslo sistemų kūrimas ir valdymas 4 - Verslo bakalauras 2019.08.31

Verslo informatika 4 - Informatikos bakalauras 2019.08.31

Politikos ir vadybos fakultetas

Turizmo vadyba ir paveldosauga 3,5 - Vadybos bakalauras 2019.08.31

Turizmo vadyba ir paveldosauga 

(anglų k.)

3,5 - Vadybos bakalauras 2019.08.31

Viešasis administravimas 3,5 5 Viešojo administravimo 

bakalauras

2019.08.31

Viešoji politika ir vadyba 3,5 - Politikos mokslų bakalauras 2021.08.31

Teisės fakultetas 

Teisė 4 5 Teisės bakalauras 2019.08.31

Teisė ir muitinės veikla 4 5 Teisės bakalauras 2020.08.31

Teisė ir penitencinė veikla 4 - Teisės bakalauras 2019.08.31

Viešojo saugumo fakultetas (Kaune)

Teisė ir ikiteisminis procesas 3,5 5 Teisės bakalauras 2021.08.31

Teisė ir policijos veikla* 4 5** Teisės bakalauras 2019.08.31

Teisė ir valstybės sienos apsauga* 3,5 5** Teisės bakalauras 2019.08.31

Edukologijos ir socialinio darbo institutas

Laisvalaikio ir pramogų edukacija 3 - Švietimo ir ugdymo bakalauras 2019.08.31

Socialinis darbas ir teisė 4 5 Socialinio darbo bakalauras, 2022.08.31

















PUIKŪS STUDENTŲ ĮSIDARBINAMUMO

IR KARJEROS RODIKLIAI



PUIKŪS STUDENTŲ ĮSIDARBINAMUMO

IR KARJEROS RODIKLIAI





DIDLAUKIO AKADEMINIS MIESTELIS



Kontaktai: 

dr. Nomeda Gudelienė

Mykolo Romerio universiteto

Mokslo ir inovacijų paramos centro vadovė

Didlaukio g. 55, Vilnius

Tel. 2714468

www.mruni.eu

http://www.mruni.eu/

