
 

                                                      

 

 

VDU DĖSTYTOJŲ DĖMESIUI! 

SKELBIAMAS ERASMUS+ DĖSTYMO KONKURSAS  

ŠALYSE PARTNERĖSE1  
 
VDU Tarptautinių ryšių departamentas kviečia universiteto akademinio personalo darbuotojus 

pasinaudoti galimybe vykti „Erasmus+“ dėstymo vizitams mokslo ir studijų institucijose (MSI) šalyse 

partnerėse už Europos Sąjungos ribų.  

 

Dėstytojus, norinčius dalyvauti konkurse, kviečiame iki 2017 m. kovo 14 d. TRD pateikti užpildytą 

dėstymo programos formą. Paraiškas siųsti el. paštu: Egle.Januskeviciene@vdu.lt  

 
Atrankoje dėstymo vizitams pirmenybė teikiama (atrankos kriterijai): 

a. kandidatams, kurie VDU dėsto anglų ar kita užsienio kalba; 

b. kandidatams, kurie bus suplanavę / preliminariai suderinę juos priimančios institucijos atstovo dėstymo vizitą VDU 

(bus numatyti realūs dėstytojų mainai); 

c. vizitams, kurių metu (pa)rengiama nauja mokomoji medžiaga / bendri dalykai ar programos; 

d. vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami akademinių padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo 

bendradarbiavimo projektai;  

e. kandidatams, kurių akademiniai padaliniai paraiškos mobilumui teikimo metu išreiškė poreikį bei pateikė reikiamą 

informaciją Erasmus+ projekto (KA107) paraiškai; 

f. kandidatams, kurie atstovauja padalinius, kurie aktyviau (lyginant su kitų atrankos dalyvių) dalyvauja Erasmus+ 

mainų programoje (paskutinių 2 metų akademinio padalinio mobilumo duomenys); 

g. kandidatams, kurių dėstymo sritis VDU atitinka Erasmus+ Tarpinstitucinėje bendradarbiavimo sutartyje nurodytą 

dėstymo sritį; 

h. vizitams, kurių metu suplanuota dėstymo trukmė per savaitę yra didesnė už minimalius Erasmus+ reikalavimus, t.y. 

daugiau nei 8 valandos; 

i. kandidatams, dalyvaujantiems Erasmus+ dėstymo vizitų programoje pirmą ar mažiau kartų (lyginant su kitais 

kandidatais) per pastaruosius 2 metus. 

 
Atrinktiems dėstytojams skiriama: 

 
Dotacija 160 Eur / dieną 

Išmoka kelionei, kurios dydis nustatomas pagal 

atstumą nuo Lietuvos (Kauno miesto) iki studijų 

vietos (miesto)2 

100-499 km – iki 180,00 EUR; 

500-1999 km – iki 275,00 EUR; 

2000-2999 km – iki 360,00 EUR; 

3000-3999 km – iki 530,00 EUR; 

4000-7999 km – iki 820,00 EUR; 

virš 8000 km – iki 1100,00 EUR 

 
Atrankos rezultatai bus skelbiami kovo 21 d. Daugiau informacijos apie Erasmus+ mainų studijas 

šalių partnerių MSI: 

 VDU internetinėje svetainėje  

 Susisiekus su programos koordinatore 

Tarptautinių ryšių departamentas 

Eglė Januškevičienė 

El. paštas: Egle.Januskeviciene@vdu.lt  

Tel. nr.: 8 37 327 981 

                                                 
1 Šalys partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Pietų Viduržemio šalys, 

Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys. 
2 Remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/tools/distance_en.htm 

http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2013/05/Staff-Mobility-Agreement-for-Teaching_16_17.docx
mailto:Egle.Januskeviciene@vdu.lt
http://www.vdu.lt/lt/studijos/tarptautines-studijos-ir-praktika/erasmus-studijos/
mailto:Egle.Januskeviciene@vdu.lt


 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS+ DĖSTYMO VIZITŲ KONKURSAS 

2016/2017 M. M. PAVASARIO IR 2017/2018 M. M. RUDENS  

 

 

SEMESTRUI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Šalis 
Mobilumų 

skaičius 
Mokslo ir studijų institucija 

Argentina 1 Tocuato Di Tella University 

Bosnija ir 

Hercegovina 

 

2 University of Sarajevo 

International University of Sarajevo 

University of East Sarajevo 

Indija 1 Jawaharlal Nehru University 

Izraelis 2 Interdisciplinary Center Herzliya 

Japonija 1 Waseda University                                                                                                                                               

Saga University  

Akita International University  

Showa Womens’ University  

Rusija 2 Saint Petersburg State University 

Pskov State University 

Peoples' Friendship University of Russia 
 



 

 

 


