
 

   

Atranka į Erasmus + projekto 
„Išplėstinis skaitmeninio projektavimo kursas apie šiuolaikinius pastatus, plėtojantis jaunųjų 

inžinierių įgūdžius“ (ADD_ON_SKILLS)/ 
“Advanced Digital Design course ON modern buildings developing SKILLS for young 

engineers” VASAROS MOKYKLĄ 
 

§ 1 Bendroji informacija 
 

1.1. Studentams, norintiems dalyvauti 2022 m. 
ADD_ON_SKILLS studentų vasaros mokykloje,  atrankos sąlygos 
taikomos pagal bendruosius Erasmus+ projekto „Išplėstinis 
skaitmeninio projektavimo kursas apie šiuolaikinius pastatus, plėtojantis 
jaunųjų inžinierių įgūdžius“ /“Advanced Digital Design course ON 
modern buildings developing SKILLS for young engineers” principus. 

 
1.2. Siekiant inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi, projektas 

ADD_ON_SKILLS yra bendrai finansuojamas Europos Sąjungos 
pagal Erasmus+ programos 2 veiksmą, ir įgyvendinamas Balstogės 
technologijos universiteto (Lenkijos Respublika) su projekto partneriais 
iš Kordobos universiteto (Ispanijos Karalystė), Vilniaus technologijų ir 
dizaino kolegijos (Lietuvos Respublika), Rėzeknės technologijų 
akademijos (Latvijos Respublika), Florencijos universiteto (Italijos 
Respublika) ir Lenkijos statybos inžinierių asociacijos (PZiTB; Lenkijos 
Respublika). 
 

1.3. ADD_ON_SKILLS studentų vasaros mokyklos tikslas – 
studijas papildyti moderniais sprendimais statybos, ŠVOK sistemų ir 
atsinaujinančių energijos šaltinių srityje bei parengti studentus darbui 
reiklioje tarptautinėje darbo rinkoje. 
 

§ 2 Studentų vasaros mokyklos organizavimas 
 

2.1. ADD_ON_SKILLS studentų vasaros mokykla apima 2 
etapus: 
2.1.1. 1 etapas: 10 dienų trukmės virtualus mokymas 

(on-line/realiu laiku) 2022-06-20 – 2022-07-01. 
2.1.2. 2 etapas: 10 dienų trukmės kontaktinis mokymas 

Balstogės technologijos universitete (BUT) 
Lenkijoje: 2022-07-04 – 2022-07-13. 
 

2.2. Atranka į ADD_ON_SKILLS studentų vasaros mokyklą 
vykdoma visose projekte dalyvaujančiose aukštosiose mokyklose. 
Kiekvienos aukštosios mokyklos studentams skirta po 4 vietas. 

 
2.3. Studentai, atrinkti dalyvauti ADD_ON_SKILLS studentų 

vasaros mokykloje, turi dalyvauti visose privalomose virtualaus ir 
kontaktinio mokymo veiklose (paskaitose, seminaruose, projektuose, 
laboratoriniuose darbuose, išvykose į įmones, kt.). Dalyvavimas 
papildomai siūlomose veiklose – savanoriškas. 

 
2.4. Studentams dalyvavimas ADD_ON_SKILLS studentų 

vasaros mokykloje nemokamas.  
 
2.5. Studentams apgyvendinimo ir dalinio maitinimo išlaidas 

apmoka priimančioji aukštoji mokykla – Balstogės technologijos 
universitetas (BUT). 
 

2.6. Studentams kelionės ir sveikatos draudimo išlaidos 
apmokamos kiekvienos aukštosios mokyklos iš projekto lėšų. 
 

 
§ 3 Atrankos procesas 

 
3.1. Informacija apie ADD_ON_SKILLS studentų vasaros 

mokyklą ir ADD_ON_SKILLS projektą pateikiama: 
http://www.addonskills.pb.edu.pl, 
https://vtdko.lt/studentams/sf/aktualu  

 
3.2. Registracija į ADD_ON_SKILLS studentų vasaros 

mokyklą vykdoma 2022 m. vasario 25 d. – 2022 m. kovo 25 d. 
 

3.3. Dalyvauti atrankoje į ADD_ON_SKILLS studentų vasaros 
mokyklą kviečiami Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentai, 
baigę ne mažiau kaip keturis studijų semestrus pagal studijų programas 
„Statyba“ ir „Statinių inžinerinės sistemos“. 
 

3.4. Atrankoje dalyvaujantiems studentams būtinos anglų kalbos 
žinios – visos vasaros mokyklos veiklos vykdomos anglų kalba. 
 

3.5. Už tinkamą atrankos procesą yra atsakingas projekto 
vykdytojo ir partnerių institucijose paskirtas projekto grupės koordinatorius 
(VTDK – Airida Tylienė, Statybos fakulteto prodekanė). 
 

3.6. Registracijos procedūra: 
3.6.1. užpildoma dalyvio anketa (išduoda VTDK projekto 

grupės koordinatorius). 
3.6.2. Užpildyta ir pasirašyta dalyvio anketa su 

dokumentais, patvirtinančiais anketoje pateiktą informaciją, pateikiama 
VTDK projekto grupės koordinatoriui. 

 
3.7. Atrankos procedūra: 

3.7.1. Studentų atranką į ADD_ON_SKILLS studentų 
vasaros mokyklą vykdo kiekvienoje aukštojoje mokykloje sudaryta 
atrankos komisija, sudaryta iš projekto grupės koordinatoriaus ir ne mažiau 
kaip 2 darbuotojų (dėstytojų, administracinio personalo). 

3.7.2. Atrankos komisija nagrinėja visų kandidatų, 
atitinkančių pagrindinius dalyvio reikalavimus, anketas (reikalavimų 
neatitinkančio dalyvio anketa nenagrinėjama ir dalyvis neįtraukiamas į 
sudaromą prioritetinį dalyvių sąrašą). 

3.7.3. Atrankos komisija, išnagrinėjusi visas anketas, 
sudaro prioritetinį sąrašą. Pirmumo kriterijai: 

o anglų kalbos žinios; 
o paskutinių studijų semestrų akademiniai rezultatai; 
o studento veikla, darbo patirtis; 
o anketoje (arba pokalbio su studentu metu) pateikta 

papildoma informacija. 
 
3.8. Informaciją apie atranką teikia paskirtas projekto grupės 

koordinatorius kiekvienoje aukštojoje mokykloje. 
 
3.9. Studentai turės teisę pateikti apeliaciją pagal kiekvienos 

aukštosios mokyklos vidaus taisykles per 2 dienas nuo galutinio atrinktų 
dalyvių sąrašo paskelbimo. 
 

3.10. Studentai, atrinkti dalyvauti ADD_ON_SKILLS studentų 
vasaros mokykloje, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jų supažindinimo su 
galutiniu dalyvių sąrašu, privalo pasirašyti savo aukštosios mokyklos 
koordinatoriaus pateiktą sutartį. 
 

3.11. Studentų atrankos proceso dokumentai ir dalyvių anketos 
siunčiamos projekto koordinatoriui. 
 
 

§ Baigiamosios nuostatos 
 

4. ADD_ON_SKILLS studentų vasaros mokyklos dalyviai turi 
dalyvauti ir projekto viešinimo renginiuose, organizuojamuose projekto 
įgyvendinimo metu savo aukštojoje mokykloje. 

5. ADD_ON_SKILLS studentų vasaros mokyklos dalyviams, 
sėkmingai atlikusiems mokyklos užduotis, išduodami pažymėjimai su 
informacija apie jos turinį ir įgytų ECTS kreditų skaičių. 

6. ADD_ON_SKILLS studentų vasaros mokykloje įgyti kreditai 
pagal kiekvienos aukštosios mokyklos vidaus taisykles gali būti pripažinti 
kaip profesinės veiklos praktika (ar praktiniai darbai) iki 6 ECTS. 

 

http://www.addonskills.pb.edu.pl/
https://vtdko.lt/studentams/sf/aktualu

