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NUOSTATAI

I. ERASMUS+ STUDIJŲ MOBILUMO PROGRAMOS KONKURSAS
1. Erasmus+ studijų mobilumo programos konkursą kiekvienais mokslo metais skelbia VVK
Institucinis Erasmus+ koordinatorius. Rudens semestre – iki rugsėjo 30 d., pavasario
semestre – iki kovo 31 d.
2. Atrankos komisija sudaroma direktoriaus įsakymu. Komisiją sudaro institucinis Erasmus+
programos koordinatorius, direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai, katedrų vedėjas/ai.
3. Erasmus+ studijų mobilumo konkurse gali dalyvauti visi antro, trečio ir ketvirto semestro
nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, kurie:
•

yra akademiškai pažangūs (egzaminų vidurkis ne mažesnis nei 7);

•

neturi akademinių skolų;

•

gerai moka užsienio kalbą;

•

yra aktyvūs kolegijos bendruomenės veikloje;

4. Studentai, pageidaujantys dalyvauti konkurse Instituciniam Erasmus+ koordinatoriui iki
nustatyto termino turi pateikti: užpildytą paraiškos formą (1 priedas) motyvacinį laišką
anglų kalba (laisva forma), akademinę pažymą (VVK išklausyti dalykai ir pažymiai –
prašome iš anksto kreiptis į studijų koordinatores). Pateikimo terminai nurodomi kvietime
teikti paraiškas.
5. Atranka vykdoma atsižvelgiant į vertinimo kriterijus:
•
•
•
•

Studijų rezultatai (paskutinio semestro egzaminų vidurkis nemažesnis nei 7);
Užsienio kalbos mokėjimas;
Motyvacija studijuoti/atlikti praktiką užsienyje;
Aktyvus dalyvavimas kolegijos bendruomenės veikloje.

6. Atrankos kriterijus sėkmingai atitinkančių studentų sąrašas skelbiamas dalyvavusiems
studentams ir katedrų vedėjams elektroniniu paštu.
7. Paskelbus sąrašą Institucinis Erasmus+ koordinatorius organizuoja informacinį seminarą,
kuriame studentai supažindinami su išvykimo į užsienio aukštąją mokyklą ar įmonę
dokumentų pildymo tvarka.
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II. IŠVYKIMO ERASMUS+ STUDIJŲ MOBILUMUI DOKUMENTŲ PILDYMO TVARKA
8. Studentai, po konkurso Erasmus+ studijų mobilumui, turi:
•

Užpildyti aukštosios mokyklos, į kurią yra atrinkti vykti, paraiškos formą.

•

Suderinti studijuojamų dalykų sąrašą, t. y., pasirinkti studijuojamus dalykus iš užsienio
aukštosios mokyklos atitinkamam semestrui siūlomo studijų dalykų sąrašo. Vieno
semestro studijų apimtis turi sudaryti ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų rudens semestre
ir ne mažiau kaip 21 ETCS kreditą pavasario semestre. Studijuojami dalykai turi būti
suderinti su atitinkamos katedros vedėju.

•

Užpildyti studijų sutartį (2 priedas). Ją pasirašo studentas, atitinkamos katedros vedėjas
ir priimančios užsienio aukštosios mokyklos atstovas.

•

Parašyti prašymą VVK direktorei dėl leidimo vykti Erasmus studijoms į užsienio
aukštąją mokyklą (3 priedas).

9. Visi 8 punkte išvardinti dokumentai pristatomi iki VVK ir jų Erasmus partnerių nustatytų
terminų:
10. VVK direktorei patenkinus 8 punkte apibrėžtą studentų prašymą, VVK Institucinis
Erasmus+ koordinatorius parengia įsakymą dėl studentų išvykimo į užsienio aukštąją
mokyklą. Su įsakymu supažindinamos atitinkamos katedros ir Finansų skyrius.
III. ERASMUS+ PRAKTIKŲ MOBILUMO PROGRAMOS KONKURSAS
11. Erasmus+ praktikų mobilumo programos konkursus kiekvienais mokslo metais skelbia
VVK Institucinis Erasmus+ koordinatorius. II kurso vasaros praktikai – iki lapkričio 30 d.,
absolventų praktikai – iki balandžio 30 d.
12. Atrankos komisija sudaroma direktoriaus įsakymu. Komisiją sudaro institucinis Erasmus+
programos koordinatorius, direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai, katedrų vedėjas/ai.
13. Erasmus+ vasaros praktikos mobilumo konkurse gali dalyvauti visi antro kurso nuolatinių ir
ištęstinių studijų studentai, o absolventų praktikoje – paskutinio kurso nuolatinių ir ištęstinių
studijų studentai. Būsimi mobilumo programų dalyviai taip pat turėtų:
•

būti akademiškai pažangūs (egzaminų vidurkis ne mažesnis nei 7);

•

neturėti akademinių skolų;

•

gerai mokėti užsienio kalbą;

•

aktyviai dalyvauti kolegijos bendruomenės veikloje;

14. Studentai, pageidaujantys dalyvauti Erasmus praktikose VVK Instituciniam Erasmus+
koordinatoriui iki nustatyto termino turi pateikti: užpildytą paraiškos formą vasaros praktikai
(4 priedas) arba absolventų praktikai (5 priedas), motyvacinį laišką anglų kalba (laisva
forma), akademinę pažymą (VVK išklausyti dalykai ir pažymiai – prašome iš anksto kreiptis
į studijų koordinatores). Pateikimo terminai nurodomi kvietime teikti paraiškas.
15. Atranka vykdoma atsižvelgiant į vertinimo kriterijus:
•
•
•
•

Studijų rezultatai (paskutinio semestro egzaminų vidurkis nemažesnis nei 7);
Užsienio kalbos mokėjimas;
Motyvacija studijuoti/atlikti praktiką užsienyje;
Aktyvus dalyvavimas kolegijos bendruomenės veikloje.
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16. Atrankos kriterijus sėkmingai atitinkančių studentų sąrašas skelbiamas dalyvavusiems
studentams ir katedrų vedėjams elektroniniu paštu.
17. Paskelbus sąrašą VVK Institucinis Erasmus+ koordinatorius siunčia informacinį laišką su
detaliomis dokumentų pildymo instrukcijomis ir terminais praktikos vietos paieškoms.
IV. IŠVYKIMO ERASMUS+ PRAKTIKOS MOBILUMUI DOKUMENTŲ PILDYMO
TVARKA
18. Studentai, atrinkti Erasmus+ praktikai, turi:
•

Suderinti praktikos programą su atitinkama katedra ir pasirašyti praktikos sutartį (6
priedas). Erasmus vasaros praktikos trukmė turi būti ne trumpesnė negu du mėnesiai ir
ne ilgesnė, nei trys mėnesiai. Erasmus+ absolventų praktikos trukmė turi būti ne
trumpesnė negu du mėnesiai ir ne ilgesnė, nei keturi mėnesiai.

•

Parašyti prašymą VVK direktoriui dėl leidimo vykti į Erasmus praktiką (7 priedas).

19. Studentai praktikos vietų ieško:
•

Savarankiškai, tarptautinių praktikos vietų duomenų bazių pagalba.

•

Padedant katedroms ir tarptautinių studijų skyriui.

20. Visi 18 punkte išvardinti dokumentai pristatomi iki VVK ir jų užsienio įmonių nustatytų
terminų.
21. VVK direktorei patenkinus 18 punkte apibrėžtą studentų prašymą, Institucinis Erasmus+
koordinatorius parengia įsakymą dėl studentų išvykimo į Erasmus praktiką. Su įsakymu
supažindinamos atitinkamos katedros ir kolegijos Finansų skyrius.
V. STIPENDIJŲ SKYRIMO IR IŠMOKĖJIMO TVARKA
22. Erasmus stipendiją programos dalyvis gali gauti iš viso 12-os mėnesių laikotarpiui, į kurį
įeina tiek Erasmus studijų, tiek Erasmus praktikos mobilumai bakalauro studijų lygmenyje.
23. Erasmus stipendijoms lėšos gaunamos iš dviejų finansavimo šaltinių – Europos Komisijos ir
Europos socialinio fondo skiriamų lėšų.
24. Stipendijų dydžiai yra nustatyti Švietimo mainų paramos fondo.
25. Erasmus studijų ir praktikų stipendijų dydžiai yra suskirstyti į tris grupes (atsižvelgiant į
atitinkamos šalies pragyvenimo lygį):
•

Pirmosios grupės šalyse, kuriai priklauso Danija, Suomija, Islandija, Airija,
Liuksemburgas, Švedija, Lichtenšteinas, Norvegija, skiriama 600 eurų per mėnesį
stipendija studijoms ir 750 eurų per mėnesį stipendija praktikai.

•

Antrosios grupės šalyse, kuriai priklauso Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija,
Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija, skiriama 600 eurų per mėnesį
stipendija studijoms ir 750 eurų per mėnesį stipendija praktikai.

•

Trečios grupės šalyse, kuriai priklauso Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija,
Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija,
skiriama 540 eurų per mėnesį stipendija studijoms ir 690 eurų per mėnesį stipendija
praktikai.
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26. Prieš išvykdami dalinėms studijoms ar praktikai į užsienio aukštąją mokyklą ar įmonę
studentai turi pasirašyti finansinę sutartį stipendijai gauti (8 priedas).
27. Stipendijos skyrimas patvirtinamas VVK direktorės įsakymu. Su įsakymu supažindinamos
atitinkamos katedros ir VVK Finansų skyrius.
28. Stipendija yra skaičiuojama dienomis ir pervedama į studento paraiškoje nurodytą banko
sąskaitos numerį. Prieš mobilumą daromas 80% skirtos dotacijos sumos pavedimas. Likę
20% dotacijos pervedami pasibaigus mobilumo laikotarpiui ir studentui pateikus 34-37
punkte nurodytus dokumentus.
29. Stipendija išmokama per 10 kalendorinių dienų nuo finansinės sutarties pasirašymo.
VI. STUDIJŲ/ PRAKTIKOS SUTARTIES PAKEITIMAS
30. Studentai, kurių studijų sutartis ar praktikos sutartis nuvykus į užsienio aukštąją mokyklą ar
įmonę pakito, turi per 30 kalendorinių dienų nuo mobilumo pradžios informuoti VVK
Institucinį Erasmus+ koordinatorių ir su juo suderinti bei atsiųsti pakitusią studijų ar
praktikos sutartį.
VII. STUDIJŲ /PRAKTIKOS PRIPAŽINIMAS
31. Studentų, išvykusių į užsienio aukštąją mokyklą pagal suderintą studijų programą, studijų
laikotarpis, gauti kreditai ir rezultatai pripažįstami ir įskaitomi pagal visus Erasmus+
programos reikalavimus.
32. Studentų, išvykusių į praktiką pagal suderintą programą, praktikos laikotarpis ir rezultatai
pripažįstami ir įskaitomi pagal visus Erasmus+ programos reikalavimus.
33. Studijos užsienio aukštojoje mokykloje gali būti nepripažintos tik tuo atveju, jeigu
mokymosi rezultatai neatitinka reikalaujamo įvertinimo arba studentai neįvykdo kitų
pripažinimui keliamų reikalavimų. Akademinės skolos likviduojamos pagal bendrą
kolegijos Studijų tvarką.
VIII. ATSISKAITYMAS
34. Studentai po Erasmus studijų mobilumo pabaigos per 30 kalendorinių dienų VVK
Instituciniam Erasmus+ koordinatoriui turi pateikti šiuos dokumentus:
•

užsienio aukštosios mokyklos išduotą dokumentą, patvirtinantį studijų užsienyje trukmę
(originalas arba kopija);

•

akademinę pažymą su gautais įvertinimais (originalas arba kopija);

35. Studentai po Erasmus studijų mobilumo pabaigos per 30 dienų užpildo online studijų
ataskaitos formą ir pateikia ją internetinėje Europos Komisijos duomenų bazėje.
36. Studentai po Erasmus praktikos mobilumo pabaigos per 30 kalendorinių dienų VVK
Instituciniam Erasmus+ koordinatoriui turi pateikti šiuos dokumentus:
•

dokumentą, patvirtinantį praktikos užsienyje laikotarpį, tikslą bei įgytas kompetencijas
(originalas arba kopija);
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•

po II kurso vasaros praktikos mobilumo užpildytą darbdavio anketą;

37. Studentai po Erasmus praktikos mobilumo pabaigos per 30 dienų užpildo online studijų
ataskaitos formą ir pateikia ją internetinėje Europos Komisijos duomenų bazėje.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Erasmus studijų mobilumui išvykstantys studentai nuo mokesčio už studijas VVK nėra
atleidžiami ir moka 100% studijų sutartyje su VVK numatytos kainos.
39. Erasmus studento teisės ir pareigos yra išdėstytos Erasmus studento Chartijoje (9 Priedas).

PRIEDAI:
1 Priedas. Paraiška Erasmus studijų mobilumui.
2 Priedas. Studijų sutartis.
3 Priedas. Prašymas VVK direktoriui studijoms.
4 Priedas. Paraiška Erasmus praktikos mobilumui.
5 Priedas. Paraiška Erasmus absolventų praktikos mobilumui.
6 Priedas. Erasmus praktikos sutartis.
7 Priedas. Prašymas VVK direktoriui praktikai.
8 Priedas. Erasmus finansinė sutartis stipendijai gauti
9 Priedas. Erasmus studento chartija
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