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Keičiame gyvenimus, plečiame akiratį

Informacinis seminaras apie studijų 
galimybes užsienyje pagal 
Erasmus+ 2014–2020 programą

Erasmus+ programoje dalyvauja:
• VU nuolatinių studijų studentai (BA, MA, PhD) bei gretutines studijas 

turintys studentai

• Galima išvykti 3–12 mėn. (vientisųjų studijų studentams 24 mėn.) į 

užsienio aukštąją mokyklą

• Baigę bent 1-ą kursą (išimtys MF ir TF)

• MA studentai iki planuojamų studijų pradžios turi būti baigę pirmąjį 

semestrą

• Dabartinėje studijų pakopoje nesate išnaudojęs 12 mėn. Erasmus 
mobilumo limito (vientisųjų studijų studentams – 24 mėn., bet vieno 
išvykimo metu negalima viršyti 12 mėn. )

Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti 
(studijos, praktika studijų metu ir praktika po studijų)
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Erasmus+ programos privalumai, 
sąlygos
• nemoka jokių akademinių mokesčių priimančiai aukštojo mokslo įstaigai 

(registracija, studijų mokestis, egzaminai, naudojimasis laboratorijomis, 

bibliotekomis)

• studijų užsienio aukštojoje mokykloje rezultatai pripažįstami ir įskaitomi į VU 

diplomo (laipsnio) programą 

• per studijų laikotarpį nenutraukiamas nacionalinės stipendijos ir/ar paskolų 

mokėjimas, tad studentas išvyksta  tomis sąlygomis, kuriomis studijuoja VU, t. y. 

ir toliau gauna VU stipendiją arba moka už mokslus

• studentui grįžus, jis rotuojamas su paskutinės VU laikytos sesijos rezultatais –

užsienio semestras rotacijoje nedalyvauja

• galimybė gauti papildomą finansavimą

Erasmus+ stipendija

520
Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, 
Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija

470
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, 
Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija

420

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, 
Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, 
Makedonija, Turkija
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Erasmus+ stipendija

“Nulinė stipendija” – suteikiamas ERASMUS studento statusas, tačiau 
visos buvimo užsienyje išlaidos dengiamos asmeninėmis lėšomis

Suteikiama galimybė gauti PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ:
• turintiems specialiųjų poreikių studentams (www.smpf.lt)
• socialiai remtiniems studentams skiriama papildoma 200 

EUR/mėn  išmoka. 

Аtrinkti ERASMUS studentai gali kreiptis į Valstybinį studijų fondą gauti
paskolą studijoms užsienyje (http://vsf.lrv.lt).

Erasmus 
studijų 
planavimas
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Kur galima vykti Erasmus 
studijoms?

www.erasmus.tprs.vu.lt/partneriai/

Užsienio kalbos reikalavimai

• būtina susižiūrėti kokios užsienio kalbos ir kokio kalbos lygio reikalauja 
universitetai. 

• Jūsų užsienio kalbos (dėstomosios kalbos pasirinktame universitete) mokėjimo 
lygis turi būti ne žemesnis nei nurodytas partnerinės institucijos reikalavimuose. 

• Jei kalbos lygis niekur nenurodomas, rekomenduojamas užsienio kalbos lygis B2.

• Informacijos apie kalbos žinių reikalavimus ieškokite užsienio universiteto 
internetinėse svetainėse partnerių sąraše.

• Jeigu nurodytos 2 kalbos – galimybė mokytis dalykus arba viena iš nurodytų kalbų 

arba dalį dalykų viena kalba, kitą dalį – kita.
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Rekomendacijos, pastabos
• Išsistudijuoti užsienio universitete siūlomus studijų dalykus ir jų aprašymus 

• Dalykai privalo atitikti studento studijų kryptį ir lygį 

• Susižiūrėti užsienio universiteto reikalavimus (prerequisites) (galbūt turėsite būti baigę 
papildomus kursus ar išklausę tam tikrus dalykus);

• Susižiūrėti ar esant studijų programos pakeitimams bus kuo pakeisti jau pasirinktus 
dalykus

• Dėl riboto programos finansavimo studentai siunčiami ne į visas skelbiamas vietas

• Per vienerius mokslo metus dalinėms studijoms išvykstantis studentas 

privalo surinkti 60 ECTS kreditų (30 ECTS kreditų per semestrą).

Tinkamiausią aukštąją mokyklą ir studijų periodą (semestrui ar dviems) padės

pasirinkti fakulteto Erasmus koordinatorius.

Paraiškų teikimas
Iki 2019 m. kovo 3 d. 24.00 val. vyksta elektroninė registracija Erasmus studijoms 

2019–2020 m. m. rudens semestrui

http://www.erasmus.tprs.vu.lt/index.php

• Elektroninė paraiška pildoma ir motyvacinis laiškas rašomas lietuvių kalba. 

• Galima nurodyti 2 universitetus (50% / 50%), į kuriuos norite vykti atrankos metu, 

koordinatoriai turi teisę paskirti 3 universitetą).

• Paraišką galima koreguoti iki pat elektroninės registracijos uždarymo!

• Atrankos rezultatus skelbiame per 1-2 savaites po registracijos uždarymo 

Tarptautinių ryšių skyriaus naujienose ir fakultetų informacinėse lentose. 

• Atrinktiems studentams planuojami informaciniai seminarai. Apie seminarus 

informacija pateikiama elektroniniu paštu po atrankos rezultatų.
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Pagrindiniai atrankos kriterijai
• tinkamai pasirinktas universitetas, t.y. pretenduojantys į vietą 

tokiame užsienio universitete, kuris sudaro galimybes suplanuoti studijų 

programą, atitinkančią jo studijų kryptį ir lygį; 

• aiški ir akademiškai pagrįsta motyvacija;

• geros užsienio kalbos, kuria bus dėstomi dalykai užsienio universitete, žinios;

• geri akademiniai rezultatai, t. y. paskutinių dviejų sesijų rezultatų vidurkis 8 

(kai kuriuose fakultetuose – 7 ) balai;

• baigti ne mažiau nei 2 semestrai  (Teisės ir medicinos studentams – 3 kursai), t .y. 

atrankoje gali dalyvauti 2 (TF ir MF- 3) kurso studentai;

• papildomas pliusas – užsienio kalba lankyti dalykai Vilniaus universitete.

Kiekvienas fakultetas turi teisę papildyti kriterijų sąrašą

Erasmus+ skaitmeninasi
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Agnė Jacynaitė

ERASMUS studentų mainų koordinatorė 

VU centriniai rūmai
Tarptautinių ryšių skyrius

Universiteto g. 3, 242 kab.
Tel. 219 3215

El. p.: agne.jacynaite@cr.vu.lt

Facebook @VUTarptautiniaiRysiai

www.vu.lt –>Tarptautiniai ryšiai –> Mainų galimybės –> Studentams –> Erasmus+


