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LLP / Erasmus programa suteikia galimybę aukštojo mokslo institucijų (AMI) darbuotojų 
profesiniam tobulėjimui. 
 
Remiama veikla: kursai, konferencijos, praktiniai užsiėmimai, darbo stebėjimai ir pan. Konferencijų 
/ kursų ir pan. dalyvio mokestis nėra kompensuojamas.  
 
Numatyta stažuotės trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 7 dienos (būtinai 5 darbo dienos). Pateikus 
patvirtinančius dokumentus, kad aukštos kvalifikacijos specialistams negalima atitrūkti nuo darbo 
net vienai savaitei, Erasmus mokymosi vizitas gali trukti trumpiau.  
 
Mokymosi vizito finansavimas 

 
Vizito finansavimas bei atsiskaitymas nustatomas vadovaujantis 2013 m. liepos 04 d. rektoriaus 
įsakymu Nr. 344 „Dėl LLP / Erasmus dėstymo ir mokymosi vizitų finansavimo tvarkos aprašo 
tvirtinimo“. 
 
Vizito organizavimas: 
 
1. Su priimančia AMI ar įmone / organizacija suderinkite: 

a) komandiruotės datą ir trukmę; 
Derindami komandiruotę atsižvelkite į kelionės bilietų kainas.  

b) mokymosi / darbo programą (forma pateikiama TRT puslapyje).  
Mokymosi / darbo programoje nurodykite mokymosi laikotarpį be kelionės dienų, jei 
kelionės dieną nebus mokomasi. Suderintą ir patvirtintą priimančios AMI ar įmonės / 
organizacijos bei VDU atstovo (padalinio vadovo) parašais mokymosi / darbo programą 
(skenuotą / faksu gautą kopiją ar originalų dokumentą) pristatykite Tarptautinių ryšių 
tarnybai. Nepamirškite, kad po vizito būtina pateikti originalų mokymosi / darbo 

programos variantą (jei prieš vizitą buvo pateikta mokymosi / darbo programos kopija).  
 
2. Suderinę kelionės datą ir sulaukę pasirašytos mokymosi / darbo programos, užpildykite: 

a) komandiruotės prašymą rektoriui (forma pateikiama TRT interneto puslapyje); 
Prašymą tvirtina padalinio vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Prieš pirkdami kelionės bilietus, 
į TRT pristatykite prašymą komandiruotei bei suderintą mokymosi / darbo programą. TRT 
darbuotojas prašyme nurodys finansavimo šaltinius, tuomet prašymą pateikite Personalo 
tarnybai (PT). PT paruoš Jūsų komandiruotės įsakymą.  

b) asmens duomenų anketą (pildoma internetu, prieiga per TRT puslapį). 
 
3. Kelionės bilietus / nakvynę rekomenduojame pirkti tiesiogiai, o ne per kelionių agentūras, dėl 

jų taikomo antkainio. Jei įsigysite nebrangius kelionės bilietus ir / ar nakvynę (priimančios 
AMI svečių namai ir pan.) galite planuotis ilgesnį mokymosi vizito laikotarpį (atkreipkite 
dėmesį į maksimalią kompensuojamą sumą šalyje, į kurią vykstate).  

                                                 
1 Parengta vadovaujantis “ES MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ  PROGRAMOS ERASMUS MOBILUMO: 
administravimo ir lėšų panaudojimo taisyklėmis  mokslo ir studijų institucijoms studentų mobilumui, personalo 
mobilumui ir mobilumo organizavimui 2013 / 2014 m. m.” 
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� Jei kelionė į / iš užsienio AMI ar  įmonę / organizaciją trunka ilgiau nei vieną dieną, 

darbuotojas turi pateikti motyvuotą paaiškinimą. Paaiškinimas adresuojamas Tarptautinių ryšių 
tarnybai. 
 
4. Jei nesate apsidraudę, siūlome: 

a) apsidrausti privačiai; 
b) įsigyti Europos sveikatos draudimo kortelę.  

Ši kortelė išduodama nemokamai. Ją galite įsigyti Kauno apskrities ligonių kasoje 
(Aukštaičių g. 10, tel.: +370 37 20 88 46). Detalesnę informaciją galite rasti interneto 
svetainėje http://www.vlk.lt/vlk/pr/?page=tit&kat_id=7. Jau turintiems kortelę patariama 
patikrinti jos galiojimą. 

 
5. Prieš pat išvykstant į LLP / Erasmus mokymosi vizitą užeikite į Tarptautinių ryšių tarnybą 

pasiimti informacinio paketo, skirto universiteto pristatymui partnerinėje AMI ar įmonėje / 
organizacijoje bei pasirašyti finansinį susitarimą su VDU dėl lėšų komandiruotei skyrimo. 

 
6. Grįžus iš komandiruotės per tris darbo dienas Finansų tarnybai pristatykite kelionės bei 

apgyvendinimo išlaidas patvirtinančius dokumentus, kuriuos būtina rinkti kelionės metu: 
viešbučio sąskaitą, lėktuvo bilietą, įlaipinimo šakneles ir t.t.  

 
� Visos sąskaitos turi būti išrašytos mobilume dalyvaujančiam asmeniui, o ne VDU. 

 
7. Per tris dienas po vizito nepamirškite TRT pristatyti: 

a) užsienio šalies AMI ar įmonės / organizacijos įgalioto atstovo pasirašytą patvirtinimo 

laišką (angl. Confirmation Letter), kuriame būtų nurodyta: 
i. kiek dienų truko mokymosi vizitas; 

Mokymosi vizito trukmė atėmus kelionės dienas (jei kelionės dieną nebuvo 
mokomais). 

ii. nurodyta, kad šis vizitas buvo organizuotas pagal LLP / Erasmus programą. 
(Patvirtinimo laiško forma pateikiama TRT interneto puslapyje)  

b) mokymosi / darbo programos originalą, jei prieš vizitą buvo pateikta mokymosi / darbo 
programos kopija; 

c) mokymosi vizito ataskaitą (pildoma internetu, prieiga per TRT puslapį). 
 

• Tik pilnai atsiskaičius už mokymosi vizitą (VDU FT bei TRT), Jums bus pilnai 
kompensuotos komandiruotės metu patirtos išlaidos. 
 

 
Daugiau informacijos ieškokite: 
 

Tarptautinių ryšių tarnyba 
S. Daukanto g. 27 – 308 kab. 

LT-44249 Kaunas 
LLP / Erasmus programos koordinatorius  

Konstantinas Kurževas 
Tel.: +370 37 327 987 (vid. 3017) 

Fax.: +370 37 327 989 
El. p.: k.kurzevas@trt.vdu.lt    

www.vdu.lt  


