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Atsižvelgdamas į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės
katedros vedėjo prof. habil. dr. Romo Gružausko mokslinių darbų brandą ir tarptautinį pripažinimą vystant
paukštininkystės mokslą Lietuvoje tiek ir tarptautiniu mastu, dešimties metų laikotarpyje buvo išvykęs į 13
mokslinių stažuočių, organizavo 15 konferencijų ir seminarų, skaitė 55 mokslinius pranešimus, publikuotos 84
publikacijos, iš jų 10 publikacijų paskelbta ISI Web of Science leidiniuose su cituojamu indeksu, 4 - ISI Web of
Science, 13 - recenzuojamuose mokslo lediniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse, tarptautinėse ir
nacionalinėse mokslinėse konferencijose - 23, parengta mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų –
9, kitos publikacijos - 21. Su autorių kolektyvu parašė monografiją, 4 mokomąsias knygas ir 1 mokomąją
metodinę priemonę. Vadovavo 21 moksliniam projektui, buvo projekto „Kauno tarpuniversitetinių
biomolekulinių mokslų magistrinių studijų integracija“ stebėtojas, aktyviai dalyvauja Integruoto mokslo, studijų
ir verslo centro – Slėnis „Nemunas“ plėtros programos veikloje. Nuo 2008 m. organizuoja tarptautinius
magistrantūros BOVA kursus „Evaluation of eggs and poultry meat“.
1993 m. įkūrė Paukščių lesalų ir paukštininkystės produktų laboratorija prie Gyvulininkystės katedros.
Prof. habil. dr. R. Gružauskas yra LSMU senato narys; LSMU mokslininkų ir dėstytojų atestacijos komisijos
narys; leidinio „Veterinarija ir zootechnika” tarptautinės redakcijos tarybos narys; mokslo darbai “Žemės ūkio
inžinerija” redaktorių kolegijos narys; žurnalo The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
(Slovakija), redakcinės tarybos narys; Zootechnikų sąjungos tarybos narys; Zootechnikos mokslo krypties
doktorantūros komiteto pirmininkas; Pasaulinės paukštininkystės asociacijos Lietuvos skyriaus tarybos narys.
Senatas n u t a r i a
t e i k t i prof. habil. dr. Romo Gružausko kandidatūrą užimti tikrojo Lietuvos mokslų akademijos nario
vietą Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje (kryptis zootechnika).
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