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STUDENTO DALYVAVIMO ERASMUS + PROGRAMOS 1 PAGRINDINĖJE 

(MOBILUMO) VEIKLOJE TVARKOS APRAŠAS 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
Erasmus+ programa sukurta Europos parlamento ir Tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. reglamentu Nr. 
1288/2013 yra Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa. 

1.2. 1 pagrindinė veikla skirta pavienių asmenų (tame tarpe ir studentų) mobilumui. 
1.3. Pagrindiniai Erasmus+ studentų mobilumo programos tikslai: 
1.3.1. Suteikti studentams galimybę gauti kalbinės, kultūrinės, švietėjiškos naudos, 

remiantis kitų Europos šalių patirtimi jų studijuojamų disciplinų srityje. 
1.3.2. Praturtinti priimančios institucijos mokomąją terpę. 
1.3.3. Skatinti aukštųjų mokyklų, kurios keičiasi studentais, bendradarbiavimą. 
1.3.4. padėti padengti mobilumo išlaidas ir suteikti galimybę studentams pasimokyti 

užsienyje. 
1.4. Apraše naudojamos sąvokos: 
1.4.1. ECTS (Europos kreditų perkėlimo sistema) - studijų užsienyje pripažinimo 

sistema, pagrįsta studento darbo laiku, reikalingu pasiekti studijų programos tikslus, kurie turėtų 
būti apibrėžti studento įgyjamais studijų pasiekimais ir kompetencijomis. 

1.4.2. Erasmus+ studentų mobilumas – Erasmus+ programos veikla, pagal kurią į kitą 
programoje dalyvaujančią šalį apibrėžtam laikui siunčiami: 

1.4.2.1. Kolegijos studentai, baigę pirmą nuolatinių arba ištęstinių studijų kursą, studijų 
tikslais (studijų mobilumas). 

1.4.2.2. Kolegijos studentai praktikos įmonėse tikslais (praktikos mobilumas) gali 
dalyvauti ir nuolatinių studijų pirmo kurso studentai. 

1.4.2.3. Kolegijos studentai, baigę pirmą nuolatinių arba ištęstinių studijų kursą, studijų ir 
praktikos tikslais (mišrus mobilumas). 

1.4.3. Studijų mobilumas – Erasmus studentų studijos užsienio aukštojoje mokykloje, 
kurias reglamentuoja: 

1.4.3.1. Erasmus+ dotacijos sutartis studento studijoms; 
1.4.3.2. Studijų sutartis (anglų kalba Learning Agreement for Studies); 
1.4.3.3.Erasmus studento chartija. 
1.4.4. Mišrus mobilumas - Erasmus studentų studijos arba integruotas praktikos 

laikotarpis užsienio aukštojoje mokykloje, kurias reglamentuoja: 
1.4.4.1. Erasmus+ dotacijos sutartis studento studijoms ir praktikai; 
1.4.4.2. Studijų sutartis (anglų kalba Learning Agreement for Studies); 
1.4.4.3. Erasmus studento chartija. 
1.4.5. Praktikos mobilumas - Erasmus studentų praktika užsienio įmonėse, kurią 

reglamentuoja: 
1.4.5.1. Erasmus stipendijos sutartis praktikai; 
1.4.5.2. Praktikos sutartis (anglų kalba Learning Agreement for Traineeships); 
1.4.5.3. Erasmus studento chartija. 
1.4.6. Erasmus studijų ir/arba praktikos periodo vizito trukmė - laikotarpis apimantis 

studijų ir/arba praktikos periodo trukmę priimančioje institucijoje. 
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1.4.7. Siunčiančioji institucija – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (toliau – 
Kolegija). 

1.4.8. Priimančioji institucija – oficialiai dalyvaujančios Erasmus+ programoje šalies 
aukštojo mokslo institucija, su kuria Kolegija yra pasirašiusi dvišalę sutartį ir kuri yra atsakinga už 
atvykstančių iš Kolegijos studentų priėmimą. 

1.4.9. Erasmus+ dotacijos sutartis studento studijoms ir/arba praktikai – tai 
susitarimas, kurį sudaro Kolegija su studijų/praktikos/studijų ir praktikos mobilumo programoje 
dalyvaujančiu studentu. 

1.4.10. Tarp-institucinė sutartis tarp Kolegijos ir priimančiosios institucijų - dvišalė 
sutartis, kurioje numatomas studentų mainų lygis, studijų sritys, mainų trukmė ir srautai bei kitos 
planuojamos veiklos. 
 

II. ERASMUS STUDENTŲ ATRANKA 
 

2.1. Kolegija skelbia ir organizuoja viešus konkursus Erasmus+ programos mobilumo 
studijoms ir/arba praktikai užsienyje, pagal šiame tvarkos apraše patvirtintus atrankos kriterijus ir 
konkurso vykdymo tvarką.  

2.2. Pretenduoti į Kolegijos studijų vietas Erasmus+ programoje turi teisę visi Kolegijos 
nuolatinių ir ištęstinių studijų II ir III kursų studentai, į praktikos atlikimo vietas ir I kurso studentai.  

2.3. Studentus atrenka Erasmus studentų atrankos komisija. 
2.4. Komisijos sudėtis ir atrankos laikas įforminami direktoriaus įsakymu. 
2.5. Erasmus programos konkursas skelbiamas du kartus per metus:  
2.5.1. rugsėjo mėnesį – norintiems studijuoti/atlikti praktiką užsienyje pavasario semestro metu; 
2.5.2. kovo mėnesį - norintiems studijuoti užsienyje rudens semestro metu.  
2.6. Studentas, pageidaujantis dalyvauti atrankoje, turi pateikti šiuos dokumentus:  
2.6.1. paraišką studijoms/praktikos atlikimui užsienyje (1 priedas); 
2.6.2. ankstesnių studijų metų semestrų akademinės veiklos rezultatus; 
2.6.3. motyvacijos laišką (užsienio kalba); 
2.6.3. gyvenimo aprašymą (Curriculum Vitae) (lietuvių ir užsienio kalbomis); 
2.6.4. paso (puslapio su pavarde, nuotrauka ir paso Nr.) ar tapatybės kortelės kopijas ; 
2.6.5. studento pažymėjimo kopiją; 
2.6.7. vieną dokumentinę nuotrauką. 
2.6.8. norintieji atlikti praktiką užsienio įmonėje turi pateikti įmonės sutikimo laišką, 

patvirtinantį, kad priims studentą 2 mėn. trukmės praktikai. 
2.7. Komisija, atsižvelgdama į numatomą lėšų Erasmus studentų mobilumui ir gautų 

studentų paraiškų kiekius, nutaria, kiek studentų iš kiekvieno fakulteto bus atrenkama studijoms 
arba praktikai. 

2.8. Komisija, atrinkdama studentus fakultetuose, vadovaujasi šiais kriterijais: 
2.8.1. ankstesnių studijų metų akademinės veiklos rezultatais; 
2.8.2. užsienio kalbų žinių lygiu (tos šalies į kurią vykstama arba tos kalbos, kuria vyksta 
numatomos studijos/praktika partnerinėje institucijoje); 
2.8.3. dalyvavimu Erasmus mentorių programoje; 
2.8.4. studento motyvacija bei sugebėjimu studijų/praktikos užsienyje teikiamas galimybes 

integruoti į studento studijų programą Kolegijoje bei studento tolimesnius akademinius planus; 
2.8.5. studento bendravimo sugebėjimais bei pasirengimu tarpkultūrinei patirčiai. 
2.8.6. priimančios institucijos pasiūlyta studijų/praktikos programa; 
2.8.7. pirmenybė skiriama nuolatinių studijų formos studentams. 
2.9. Kolegija gali keisti išvardintų atrankos kriterijų eiliškumą arba juos papildyti (pvz. 

nustatyti paskutinių sesijų rezultatų vidurkio ribą, užsienio kalbos mokėjimo lygį ir pan.).  
2.10. Visi atrankoje dalyvaujantys studentai informuojami apie atrankos kriterijus, jų 

eiliškumą, organizavimo tvarką, pareiškėjų skaičių bei atrankos rezultatus. Visa ši informacija kartu 
su atrinktų studentų bei rezervinių studentų sąrašais patalpinama Kolegijos tinklapyje. 
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2.11. Kolegija imasi visų būtinų priemonių tam, kad išvengtų bet kokio interesų konflikto 
atrenkant asmenis dalyvauti individualių mobilumo programos dalyvių atrankos komisijose ar 
atrankos procese. 
 

III. STUDENTO PASIRENGIMAS STUDIJOMS/PRAKTIKAI UŽSIENYJE 
 

3.1. Studentas, atrankos komisijos pakviestas studijuoti užsienio mokymo institucijoje, 
parengia ir išsiunčia mokymo institucijai šiuos dokumentus (jų formas galima rasti priimančios 
institucijos internetiniame puslapyje): 

3.1.1. Application letter (prašymą priimti studijuoti). 
3.1.2. Aplication for Accommondation (prašymą dėl apgyvendinimo). 
3.1.2. Learning Agreement for Studies (studijų sutartį), kuri yra trišalė ir pasirašoma, kai 

visos trys šalys – studentas, Kolegija ir priimančioji institucijos – susitaria dėl studijų programos 
užsienyje. Šioje sutartyje nurodama, kokius dalykus studijuos studentas priimančioje aukštojoje 
mokykloje. 

3.1.3. Kitus užsienio mokymo institucijos prašomus dokumentus. 
3.2. Studentas, gavęs užsienio mokymo institucijos patvirtinimą (Letter of 

Acception/Confirmation Letter) apie tai, jog jis priimamas Erasmus+ programos studijoms, arba 
atrankos komisijos patvirtintas praktikos atlikimui užsienio įmonėje, parengia likusius dokumentus 
ir sutvarko reikalingus formalumus: 

3.2.1. Su Kolegija pasirašo Erasmus dotacijos studijoms ir/arba praktikai sutartį (2 ir 3 
priedai). 

3.2.2. Įsigyja kelionės dokumentus, draudimą. 
 

IV. ERASMUS+ DOTACIJA STUDENTUI 
 
 4.1. Dotacijos studentui dydis nustatomas, vadovaujantis dotacijos sutarties tarp Švietimo 
mainų paramos fondo ir Kolegijos III priedu „Finansinės ir sutarties taisyklės“. 

4.2. Dotacijos skyrimo ir mokėjimo tvarka oficialiai patvirtinama Erasmus+ dotacijos 
studento studijoms ir/arba praktikai sutartyje, kuri pasirašoma dviem egzemplioriais iki 
studijų/praktikos užsienyje pradžios tarp Kolegijos ir studento. Vienas sutarties egzempliorius 
atitenka studentui, kitas yra saugomas Kolegijoje. 

4.3. Erasmus dotacija skiriama atskirai nuo Kolegijos įprastai studentui skiriamų 
stipendijų. Studijų/praktikos atlikimo užsienyje metu yra nenutraukiamas Kolegijos stipendijų ir 
paskolų mokėjimas. 

4.4. Dotacija skiriama padengti papildomas mobilumo išlaidas: t. y. kelionės ir draudimo 
išlaidoms, prireikus užsienio kalbos mokymuisi ir didesnėms pragyvenimo išlaidoms priimančiojoje 
šalyje kompensuoti. 

4.5. Dotacija nepadengia visų studijų užsienyje išlaidų. 
4.6. Kolegija imasi visų būtinų priemonių, kad visiems studentams, vykstantiems į tą pačią 

šalį tais pačiais akademiniais metais būtų skiriamos vienodo dydžio individualios stipendijos.  
4.7. Jeigu į Erasmus studijas vyksta neįgalus asmuo, jam gali būti skiriama papildoma 

stipendija. Studentas privalo pateikti Nacionalinei Agentūrai (Švietimo mainų paramos fondui) 
prašymą ir paraišką, patvirtintą Erasmus institucinio koordinatoriaus. Papildomos stipendijos dydį 
patvirtina Nacionalinė Erasmus ekspertų komisija.  
 

V. ERASMUS STUDENTO VEIKLA 
 

5.1. Erasmus mobilumu laikoma ir stipendijos skiriamos išskirtinai tik šiai veiklai užsienyje: 
5.1.1. Dieninėms aukštojo mokslo pirmos pakopos studijoms (įskaitant ir baigiamojo 

darbo rengimą), kurias pabaigus, suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija Kolegijoje. 
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5.1.2. Praktikai pramonės, verslo įmonėse ir kitose institucijose su sąlyga, kad tokią 
praktiką Kolegija pripažįsta kaip studento studijų programos sudedamąją dalį. 

51.3. Mišriam studijų ir praktikos mobilumo periodui. 
5.2. Dotacijos skiriamos tik reikalavimus atitinkančiai veiklai užsienyje, kuri tęsiasi: 

 5.2.1. Ne trumpiau kaip du mėnesius praktikos tikslais ir tris mėnesius studijų tikslais arba 
mažiausiai visą trimestrą/semestrą. 

5.2.2. Ne ilgiau kaip vienerius metus (12 mėnesių). 
5.3. Erasmus studijų/praktikos trukmė gali būti pratęsta (jeigu ji trumpesnė nei 1 metai ir 

truks iki 1 metų) tik atskirais atvejais, sutarus siunčiančiajai ir priimančiajai institucijoms bei 
laikantis šių reikalavimų: 

5.3.1. Visi pakeitimai susiję su dvišalėmis sutartimis tarp institucijų bei Kolegijos ir 
studento turi būti atlikti iš anksto, prieš pasibaigiant einamajam Erasmus studijų/praktikos 
laikotarpiui. 

5.3.2. Studijas pratęsti galima tik iškart po esamų Erasmus studijų/praktikos. Negali būti 
jokio tarpo tarp esamų ir pratęstų Erasmus studijų/praktikos (išskyrus Kalėdų, Velykų ir pan. 
atostogas ar oficialiai paskelbtas nedarbo dienas). 
 5.3.3. Draudžiama studijas/praktiką pratęsti po termino nustatyto Erasmus+ dotacijos 
sutartyje studento studijoms ir/arba praktikai arba pasibaigus akademiniams metams, kuriais buvo 
suteikta Erasmus stipendija. 

5.4. Galimas mišrus studijų ir praktikos mobilumo laikotarpis, kai studijos ir praktika yra 
organizuojamos tuo pačiu „studijų“ mobilumo periodu. Tas pats „studijų“ periodas reiškia: 

5.4.1. Studento praktika ir studijos vyks vadovaujamos ir prižiūrimos tos pačios 
priimančiosios aukštojo mokslo institucijos. 
5.4.2. Studijos ir praktika turi vykti nuosekliai viena paskui kitą. 
5.4.3. Mišraus mobilumo periodo trukmė turi vykti ne trumpiau nei 3 mėn. ir ne ilgiau 

kaip 12 mėn. Todėl galima mišraus mobilumo atveju sujungti 1 mėn. praktikos laikotarpį su 2 mėn. 
studijų laikotarpiu. 

5.5. Akademinio studijų/praktikos pripažinimo užtikrinimas: 
5.5.1. Erasmus studentas, prieš vykdamas studijuoti ar dalyvauti mišraus mobilumo 

programoje, privalo su Kolegija sudaryti Erasmus+ dotacijos studento studijoms sutartį bei 
suderinti ir pasirašyti jos priedą – Studijų sutartį (Learning Agreement for Studies) su Kolegija ir 
priimančiąja institucija prieš Erasmus+ studijų pradžią. 

5.5.2. Erasmus studentas prieš vykdamas atlikti praktikos privalo suderinti ir pasirašyti 
Praktikos sutartį (Learning Agreement for Traineeships) su Kolegija ir priimančiąja institucija prieš 
praktikos įmonėse pradžią. Praktikos sutartis yra neatskiriamas Erasmus+ dotacijos sutarties 
studento praktikai, kurią studentas sudaro su Kolegija, priedas. 

5.5.3. Esant reikalui bet kokie Erasmus Studijų sutarties/Praktikos sutarties pakeitimai tarp 
trijų šalių turi būti suderinti ir atlikti per pirmąjį mėnesį nuo Erasmus studijų pradžios priimančioje 
institucijoje. 

5.6. Pasibaigus studijų/praktikos užsienyje laikotarpiui, priimančioji institucija studentui 
arba Kolegijai išduoda akademinę pažymą, patvirtinančią, jog buvo laikomasi studijų/praktikos 
sutartyje sutartos studijų/praktikos veiklos programos, ir kartu pateikia rezultatų išrašą bei 
patvirtinimą apie buvimo laikotarpį. 

5.7. Kolegija Erasmus studentui užtikrina, kad jo/jos studijų laikotarpis priimančiojoje 
institucijoje ir gauti rezultatai (pažymiai ir kreditai) bus pripažinti ir įskaityti pagal visus studijų 
programos reikalavimus. 

5.8. Erasmus studentas turi teisę teikti apeliaciją dėl studijų laikotarpiu priimančiojoje 
institucijoje gautų rezultatų užtikrinimo, pripažinimo ir įskaitymo Kolegijai ar atskiriems jos 
padaliniams (fakultetams, katedroms) arba kreiptis dėl išaiškinimo į Kolegijos vadovybę. 

5.9. Kilus ginčams dėl studijų rezultatų užskaitymo tiek studentas, tiek Kolegija turi teisę 
kreiptis į Švietimo mainų paramos fondą dėl išaiškinimo. 
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5.10. Studijų užsienyje galima nepripažinti tuo atveju, jeigu studento mokymosi rezultatai 
vertinami neigiamai pagal priimančiosios institucijos reikalaujamą lygį arba jei jis neįvykdo visų 
tokiam pripažinimui keliamų reikalavimų ir pan. 
 
 

    
 


