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PATVIRTINTA: 

Vytauto Didžiojo universiteto 

Rektoriaus 2022-02-10 

įsakymu Nr.  2022-TRD-Į-39 

 

 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO STUDENTŲ „ERASMUS+“  STUDIJŲ ES IR 

ASOCIJUOTOSE TREČIOSIOSE ŠALYSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Ši tvarka reglamentuoja Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) studentų „Erasmus+“ studijų 

ES ir asocijuotose trečiosiose šalyse organizavimo procedūras. 

 

2. VDU studentų „Erasmus+“ studijų organizavimo tvarkos aprašas paruoštas vadovaujantis 

„Erasmus+“ programos vadovu bei dotacijos sutartimi „KA131 Aukštojo mokslo ir studijų 

institucijų studentų ir darbuotojų mobilumui“ tarp VDU ir Švietimo mainų paramos fondo (toliau – 

ŠMPF). 

 

3. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos: 

 

Asocijuotos trečiosios šalys – Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Serbija, Šiaurės Makedonija, 

Turkija. 

 

Dotacijos sutartis – dvišalė sutartis, pasirašoma tarp įgalioto VDU atstovo ir „Erasmus+“ studijoms 

vykstančio VDU studento, kurioje aprašomi šalių įsipareigojimai, stipendijos išmokėjimo ir 

atsiskaitymo už mobilumo laikotarpį sąlygos. 

 

Ekologiška kelionė – kelionė į priimančią instituciją ir atgal, kuriai naudojamos mažai aplinką 

teršiančios transporto priemonės, pavyzdžiui, autobusai, traukiniai, arba kelionė automobiliu su 

bendrakeleiviais taip pat dalyvaujančiais mobilumo veikloje. 

 

„Erasmus+“ studijos be stipendijos (angl. Zero Grant) – dalinių studijos, kurioms studentas 

vyksta  į partnerinę užsienio mokslo ir studijų instituciją (MSI) be „Erasmus+“ stipendijos, tačiau 

naudojasi kitomis „Erasmus+“ programos teikiamomis galimybėmis. 

 

„Erasmus+“ studijų mobilumas – dalinių studijų laikotarpis, fiziškai praleistas užsienio MSI.  

 

„Erasmus+“ studijų stipendija – stipendija, skirta dalinai padengti studento kelionės bei 

pragyvenimo išlaidas užsienyje „Erasmus+“ studijų metu. 

 

Ilgalaikis studijų mobilumas – dalinių studijų laikotarpis, kurio trukmė nuo 2 iki 12 mėnesių. 

 

Trumpalaikis studijų mobilumas – dalinių studijų laikotarpis, kurio trukmė nuo 5 iki 30 dienų. 

 

Kalbinis parengimas internetu (angl. Online Linguistic Support – OLS) – elektroninė užsienio 

kalbos, kuria vyks „Erasmus+” studijos, lygio įsivertinimo sistema, privaloma visiems  „Erasmus+“ 
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studijoms atrinktiems studentai, kurių pagrindinė studijų kalba yra viena iš OLS sistemos palaikomų 

kalbų (ir ši kalba nėra studento gimtoji. 

 

Mišriosios intensyvios programos (toliau -MIP, angl. Blended intensive programs, BIP) - 

trumpos intensyvios programos, kuriose taikomi inovatyvūs mokymosi ir mokymo metodai, 

įskaitant nuotolinį bendradarbiavimą ir mokymąsi. Programa apima fizinį mobilumą (nuo 5 iki 30 

dienų) su privalomu virtualiosios veiklos komponentu.  

 

Mišrus „Erasmus+“ studijų mobilumas – fizinio studijų mobilumo derinimas su virtualiosios 

veiklos komponentu. 

 

Studijų sutartis (angl. Learning Agreement) – trišalė sutartis, pasirašoma tarp išvykstančio 

studento, įgalioto VDU akademinio padalinio atstovo bei priimančios MSI atstovo, kuria yra 

suderinamas „Erasmus+“ studijų priimančioje MSI planas.  

 

II. STUDENTŲ ATRANKA „ERASMUS+“ STUDIJOMS 

 

4. „Erasmus+“ studijų mobilumas galimas tik į tas užsienio MSI, su kuriomis VDU yra pasirašęs 

„Erasmus+“ tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis.  

 

5. „Erasmus+“ studentų atranką ilgalaikiam studijų mobilumui vykdo akademinių padalinių vadovų 

sudarytos atrankos komisijos. Atrankų konkursų datas ir reikalavimus skelbia bei skiriamų 

stipendijų (vietų) skaičių akademiniams padaliniams nustato VDU Tarptautinių ryšių departamentas 

(toliau TRD).  

 

6. Skiriamų stipendijų (vietų) skaičius visiems akademiniams padaliniams nustatomas atsižvelgiant į 

turimą ar planuojamą gauti studijų mobilumo veiklos finansavimą. Stipendijos paskirstomos 

kiekvienam akademiniam padaliniui, atsižvelgiant į šiuos rodiklius: 1) studentų skaičių 

akademiniame padalinyje (studentų procentas, nuo bendro studentų skaičiaus universitete, 50 proc.) 

bei 2) paskutinių dviejų metų studentų mobilumo rodiklį (padalinio išvykusių ir atvykusių 

„Erasmus+“ mainų studentų procentas nuo bendro išvykusių ir atvykusių „Erasmus+“ mainų 

studentų skaičiaus universitete, 50 proc.).   

 

7. Kvietimai dalyvauti atrankoje ilgalaikiam „Erasmus+” studijų mobilumui skelbiami du kartus 

metuose. Pirmoji pagrindinė atranka kitų mokslo metų rudens ir / arba pavasario semestro studijoms 

skelbiama vasario mėnesį. Papildoma atranka einamųjų mokslo metų pavasario semestro studijoms 

skelbiama rugsėjo mėnesį. Esant poreikiui / finansinėms galimybėms gali būti vykdoma ir daugiau 

papildomų atrankų.  

 

8. Studentų atranką trumpalaikiam studijų mobilumui vykdo Rektoriaus sudaryta komisija. Atrankų 

konkursų datas ir reikalavimus skelbia TRD. Paraiškos priimamos nuolatos. Einamojo mėnesio 

metu sulaukusi bent vienos paraiškos komisija renkasi kito mėnesio pradžioje, 1 – 10 dienomis. 

Komisijos posėdžiai gali būti organizuojami virtualiu būdu. Pasibaigus šio tipo vizitams numatytam 

finansavimui, atrankos stabdomos.  

 

9. Atrankos komisijos užtikrina lygias galimybes visiems atrankoje dalyvaujantiems studentams, 

nepriklausomai nuo jų lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir 

socialinės padėties, tikėjimo, santuokinės ir šeiminės padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, 

priklausomybės politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms. 
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10. Pretenduoti į „Erasmus+“ vietas ilgalaikiam studijų mobilumui pirmajame atrankos etape turi 

teisę visi VDU studentai, išskyrus paskutiniojo kurso studentus. Antrajame etape teisę dalyvauti turi 

visi VDU studentai. 

 

11. Pretenduoti į „Erasmus+“ vietas trumpalaikiam studijų mobilumui turi teisę trečiosios pakopos 

studentai, studentai priskirti „mažiau galimybių turinčių asmenų“ grupei bei studentai, ketinantys 

dalyvauti MIP. 

 

12. „Erasmus+“ studentų atranka vykdoma pateiktų atrankos anketų pagrindu, atsižvelgiant į 13 punkte 

nurodytus atrankos kriterijus.  Atrankos komisijos sprendimu, studentai gali būti kviečiami atrankos 

pokalbiui, studentus apie tai informuojant iš anksto el. paštu. 

 

13. Studentų atrankos kriterijai: 

a. Dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai. Išimtis taikoma pirmo kurso visų pakopų 

studentams, kuomet vertinami pirmojo semestro mokymosi rezultatai, jų neturint – stojimo į 

bakalauro programą balas ar bakalauro / magistratūros diplomo priedėlyje atsispindintys 

mokymosi rezultatai (40 proc. galutinio balo); 

b. Studijų / tyrimų plano priimančioje MSI ir studijų programos VDU suderinamumas (40 proc. 

galutinio balo); 

c. Studento motyvacija (20 proc. galutinio balo); 

d. Kalbos žinių, kuria bus klausomi dalykai priimančioje MSI, lygis - ne žemesnis, nei 

nurodytas „Erasmus+“ tarpinstitucinėje sutartyje.  

 

14. Atrankos anketoje studentai prioriteto tvarka nurodo 5 užsienio MSI, į kurias nori išvykti dalinėms 

studijoms. Atrankos komisija parenka priimančią MSI atsižvelgdama į: 

a. sutartyse su užsienio MSI apibrėžtą siunčiamų studentų studijų sritį, studijų pakopą ir 

studentų skaičių; 

b. studijų / tyrimų plano suderinamumą; 

c. dėstymo kalbą užsienio MSI bei studento užsienio kalbų įgūdžius. 

 

15. Atrankos rezultatai išdėstomi protokole ir jo priede pagal nustatytą formą (žr. 1 priedą). Protokolo 

formoje išvardinami visi atrankoje dalyvavę studentai, prioriteto tvarka atrinkti, atrinkti į rezervinį 

sąrašą ir neatrinkti studentai. Protokolo kopija perduodama TRD, originalas saugomas padalinyje. 

Atrankos metu sudarytas rezervinis sąrašas galioja iki kitos atrankos paskelbimo.  

 

16. TRD apie atrankų rezultatus el. paštu informuoja atrankoje dalyvavusius studentus.  

 

17. Į rezervinį sąrašą patekę studentai turi galimybę vykti „Erasmus+“ studijų mainams be stipendijos. 

Studentams, išvykusiems studijų mainams be stipendijos gali būti skirta stipendija, jei VDU gauna 

papildomų „Erasmus+“ programos lėšų, skirtų šio tipo mobilumui. Stipendija gali būti paskirta ne 

vėliau nei baigiasi studento studijų laikotarpis užsienyje. 

 

18. Studentas, nesutinkantis su atrankos rezultatais, per 3 darbo dienas po rezultatų paskelbimo turi 

teisę pateikti apeliacinį prašymą atrankos komisijos pirmininkui. Atrankos komisijos pirmininkas 

yra atsakingas už apeliacijos svarstymo organizavimą. Apeliacija turi būti išnagrinėta per 10 darbo 

dienų nuo jos pateikimo, o apie rezultatus informuotas studentas ir TRD. 
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19. Atrinktiems studentams paliekama teisė išimties tvarka keisti priimančią MSI arba studijų mainų 

semestrą.  

 

20. Atskirais atvejais, kai atrinktas studentas įgyja akademinių ar finansinių įsiskolinimų, nuobaudų už 

studento pareigų nevykdymą, išeina akademinių atostogų ar kt., akademinis padalinys turi teisę 

netenkinti studento prašymo išvykti studijų mainams. Jei prašymas jau patenkintas (išleistas 

potvarkis), prieš prasidedant „Erasmus+“ studijų laikotarpiui, padalinio vadovo potvarkiu galima 

atšaukti studento „Erasmus+“ statusą ir neleisti vykti studijuoti užsienyje. Apie priimtą sprendimą 

akademinis padalinys privalo informuoti TRD. 

 

 

III. „ERASMUS+“ STUDIJŲ LAIKOTARPIS, JO PRATĘSIMAS, SUTRUMPINIMAS 

ARBA NUTRAUKIMAS 

 

21. Vieno studento visų mobilumo laikotarpių trukmė (su dotacija ar be jos) negali viršyti 12 mėnesių 

(vientisųjų studijų studentų – 24 mėnesių) fizinio mobilumo kiekvienoje studijų pakopoje, 

nepriklausomai nuo mobilumų skaičiaus ir mobilumo veiklos rūšies (studijos, praktika, 

dalyvavimas MIP). Į šį laikotarpį taip pat įskaičiuojamas ankstesnis dalyvavimas „Erasmus+“ 

programoje (nuo 2014 m.) ir „Erasmus Mundus“ stipendijos gavimo laikotarpiai. 

 

22. Reikalavimai „Erasmus+“ studijų mobilumo laikotarpio trukmei:  

22.1. visų pakopų ir studijų formų studentai gali išvykti ilgalaikiam studijų mobilumui, kurio 

trukmė gali būti nuo 2 iki 12 mėnesių. Išimtis taikoma  baigiamųjų darbų rengimui -  šio tipo 

veiklai studentai gali išvykti tik nuo 2 iki 3 mėn.;  

22.2. mažiau galimybių turintys studentai gali išvykti fiziniam trumpalaikiam studijų 

mobilumui, kurio trukmė gali būti nuo 5 iki 30 dienų, o likęs studijų laikotarpis turi būti 

tęsiamas nuotoliniu būdu;  

22.3. trečiosios pakopos studentai gali išvykti ir trumpalaikiam studijų mobilumui, kurio 

trukmė nuo 5 iki 30 dienų, 22.2 punkte taikomas reikalavimas studijų tęsimo nuotoliu  jiems 

neprivalomas; 

22.4. visi studentai, atrinkti dalyvauti MIP, gali išvykti trumpalaikiam studijų mobilumui, 

kurio trukmė gali būti nuo 5 iki 30 dienų, tačiau pagal programos reikalavimus  privaloma 

dalyvauti ir virtualaus mokymosi veikloje, kuri yra MIP dalis.   

 

23. „Erasmus+” studijų mobilumo laikotarpis gali būti pratęsiamas, sutrumpinamas ar nutraukiamas 

gavus studento prašymą su pagrindimu. 

 

24. Studentai, norintys prasitęsti „Erasmus+“ studijų mobilumo laikotarpį antram semestrui (ar 

pasibaigus pirmajam semestrui likti baigiamojo darbo rengimui) likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams 

iki dotacijos sutartyje nurodyto studijų baigimo datos (bet ne vėliau kaip iki sausio mėn. pabaigos) 

turi apie tai informuoti savo akademinį padalinį ir TRD pateikdami prašymą bei Studijų sutarties 

keitimą. Akademinio padalinio vadovas priima sprendimą dėl galimybės pratęsti studijas. 

 

25. Studentai, norintys prasitęsti „Erasmus+“ studijų mobilumo laikotarpį to paties semestro rėmuose, 

likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki Dotacijos sutartyje nurodyto studijų baigimo datos privalo 

informuoti savo akademinį padalinį ir TRD pateikdami prašymą bei raštišką priimančios MSI 

sutikimą pratęsti laikotarpį. Pratęsto „Erasmus+“ studijų laikotarpio pabaiga negali būti vėlesnė už 

oficialią semestro pabaigos datą priimančioje MSI. 
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26. „Erasmus+“ studijų mobilumo laikotarpis gali būti pratęstas su „Erasmus+“ stipendija arba be 

„Erasmus+“  stipendijos. Atsižvelgus į turimą finansavimą sprendimą priima TRD. Studentas apie 

sprendimą yra informuojamas per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo. 

 

27. Studentų, vykstančių baigiamųjų darbų rašymui, „Erasmus+“ studijų mobilumo laikotarpis gali būti 

pratęstas arba sutrumpintas, tačiau jis negali būti trumpesnis kaip 2 mėnesiai ar ilgesnis kaip 3 

mėnesiai (žr. 22.1 punktą).   

 

28. „Erasmus+“ studijų mobilumo laikotarpis gali būti pratęstas tik tų pačių akademinių metų rėmuose. 

Pratęsus studijų laikotarpį su studentu pasirašomas Dotacijos sutarties keitimas. 

 

29. Studijų laikotarpis gali būti sutrumpintas be atskiro studento prašymo, studentui anksčiau 

įgyvendinus studijų sutartyje numatytą programą nei buvo numatyta Dotacijos sutartyje. Sugrįžęs 

studentas privalo pateikti VDU tai įrodančius dokumentus. 

 

 

IV. PRIEŠ IŠVYKSTANT Į „ERASMUS+“ STUDIJŲ MAINUS 

 

30. Likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki „Erasmus+“ studijų mobilumo  pradžios, studentai TRD 

privalo pateikti: 

a. Priimančios MSI priėmimo laišką;  

b. Priimančios MSI akademinį kalendorių; 

c. Suderintą studijų sutartį (el. būdu); 

d. Prašymą Rektoriui išleisti studijų mainams; 

e. Asmens duomenų anketą ir įsipareigojimą; 

f. Kalbos žinių įvertinimą OLS sistemoje (jei taikoma).  

 

31. Pateikus nurodytus dokumentus (30 punktas), TRD  paruošia Dotacijos sutartį ir pateikia studentui 

ją pasirašyti. 

 

32. Konsultacijas dėl atrankų proceso, dokumentų parengimo ir pateikimo partnerinėms MSI, 

migracijos, stipendijų išmokėjimo klausimais, papildomo finansavimo dėl negalios paraiškos 

pildymo ir dokumentų pateikimo klausimais teikia TRD „Erasmus+“ koordinatoriai. 

 

33. Konsultacijas, susijusias su Studijų sutarties pildymu, dalykų pasirinkimu bei kreditų įskaitymu, 

teikia akademinių padalinių koordinatoriai. 

 

 

V. ATSISKAITYMAS UŽ „ERASMUS+“ STUDIJAS 

 

34. Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po „Erasmus+“ studijų laikotarpio pabaigos studentai 

privalo pateikti: 

• Tarptautinių ryšių departamentui: 

a. Priimančios MSI pasirašytą laikotarpio patvirtinimą (angl. Period Statement); 

b. ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey), pildoma internetu; 

c. OLS antrojo kalbos patikrinimo testo rezultatus (jei taikoma); 

d. Ekologišką kelionę ir jos trukmę patvirtinančius dokumentus (sąskaitas / bilietus ar 

deklaraciją, kai sąskaitų / bilietų pateikti neįmanoma). 
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• Savo akademiniam padaliniui: 

e. Studijų sutartį (teikiama el. sistemoje) 

f. Rezultatų išrašą (angl. Transcript of Records).1 

 

35. „Erasmus+“ studijų laikotarpis užsienio MSI įskaitomas kaip sudedamoji studijų VDU dalis. 

Studijų sutartyje patvirtinti ir priimančiojoje MSI gauti kreditai yra pripažįstami VDU, 

vadovaujantis „Studijų rezultatų įskaitymo Vytauto Didžiojo universitete tvarkos aprašu“. 

 

 

VI. STIPENDIJŲ SKAIČIAVIMAS, MOKĖJIMAS IR GRĄŽINIMAS 

 

36. „Erasmus+“ studijų stipendija skiriama tik už fizinio mobilumo laikotarpį, praleistą užsienio MSI, 

bei ekologiškos kelionės dienas (jeigu renkamasi ekologiška kelionė) ar kelionės dienas, vykstant 

trumpalaikiam studijų mobilumui.  

 

37. Fizinio mobilumo pradžios ir pabaigos laikotarpis, kuriam skiriama stipendija, skaičiuojamas taip:  

a. pradžios data –  pirmoji diena, kai studentas privalo fiziškai atvykti (ir atvyksta) į priimančią 

MSI (pirmoji studijų, kalbos kursų / tarpkultūrinių kursų, įvadinės savaitės diena); 

b. pabaigos data –  paskutinioji diena, kai studentas privalo fiziškai būti priimančioje institucijoje 

(paskutinė paskaitų / konsultacijų / egzaminų sesijos laikotarpio diena).  

 

 

38. Studentai, kurie renkasi ekologišką kelionę, gauna papildomą 50,00 EUR išmoką kaip individualią 

paramą kelionės į abi puses išlaidoms padengti ir stipendiją ne daugiau kaip už 4 dienas trunkančią 

kelionę (ne daugiau kaip 2 dienas į priekį ir ne daugiau kaip 2 dienas atgal). Papildoma parama 

kelionei bei stipendija už kelionės dienas išmokama studentui atsiskaičius už studijų mobilumą ir 

pateikus faktinius dokumentus, įrodančius ekologišką keliavimą ir jo trukmę. 

 

39. Vykstant trumpalaikiam studijų mobilumui stipendija skiriama už 2 kelionės dienas arba, jei  

renkamasi ekologiška kelionė, už iki 4 d. trunkančią kelionę bei skiriama išmoka (žr. 38 punktą).  

 

40. „Erasmus+“ ilgalaikio fizinio mobilumo studijų trukmė skaičiuojama pilnais mėnesiais ir 

likusiomis dienomis. Esant nepilnam studijų mobilumo mėnesiui, stipendija apskaičiuojama 

mėnesio stipendiją dalinant iš 30 ir dauginant iš nepilno mėnesio dienų skaičiaus. Stipendijų 

dydžiai nurodyti 2 priede (1. „Ilgalaikio mobilumo stipendijos“).  

 

41. „Erasmus+“ trumpalaikio fizinio mobilumo studijų trukmė skaičiuojama dienomis. Stipendijų 

dydžiai nurodyti 2 priede (2. „Trumpalaikio mobilumo stipendijos“).  

 

42. Mažiau galimybių turintiems studentams, vykstantiems ilgalaikiam ar trumpalaikiam studijų 

mobilumui, skiriama papildoma fiksuota stipendija. Stipendijų dydžiai nurodyti 2 priede (4. 

„Mažiau galimybių turintiems studentams skiriamos papildomos stipendijos“).  

 

43. Mažiau galimybių turintiems studentams vykstant trumpalaikiam studijų mobilumui skiriama 

išmoka kelionei (standartinei ar ekologiškai). Išmokų dydžiai nurodyti 2 priede (3. „Mažiau 

 
1 Jei šį dokumentą partnerinė MSI siunčia tiesiogiai TRD, TRD jį pateikia (el. būdu) studentui bei studento akademiniam 

padaliniui.  
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galimybių turintiems studentams, vykstantiems trumpalaikiam studijų mobilumui, skiriamos 

išmokos kelionei“). Skyrus išmoką kelionei, šiems studentams neskiriama vienkartinė ekologiškos 

kelionės išmoka (50,00 EUR). 

 

44. Studentams, pasirašiusiems Dotacijos sutartį likus ne mažiau kaip 30 dienų iki mobilumo pradžios, 

išmokama pirmoji stipendijos dalis (80% visos priskaičiuotos stipendijos).  

 

45. Stipendija išmokama ne vėliau kaip iki studijų mobilumo užsienyje pradžios (per 30 dienų nuo 

dotacijos sutarties pasirašymo datos). Vėluojant pateikti dokumentus, pirmoji stipendija gali būti 

išmokėta jau prasidėjus „Erasmus+“ studijų laikotarpiui.  

 

46. Studijų laikotarpį pratęsus (su stipendija) ilgesniam nei 2 mėn. laikotarpiui, už pratęstą laikotarpį 

priskaičiuotos stipendijos dalis (80%) išmokama per 30 d. nuo Dotacijos sutarties keitimo 

pasirašymo datos, likutis – pasibaigus visam studijų laikotarpiui ir už jį pilnai atsiskaičius. Studijas 

pratęsus (su stipendija) trumpesniam nei 2 mėn. laikotarpiui, už pratęstą laikotarpį priskaičiuota 

stipendija išmokama pasibaigus visam studijų laikotarpiui ir už jį pilnai atsiskaičius. 

 

47. Per 30 dienų nuo mobilumo laikotarpio pabaigos studentai turi pilnai atsiskaityti (žr. 34 punktą) už 

„Erasmus+“ studijų mobilumo laikotarpį. Pilnai atsiskaičiusiems studentams per 30 dienų nuo 

galutinio atsiskaitymo datos išmokamas stipendijos likutis arba paprašoma grąžinti dalį stipendijos.  

 

48. Tais atvejais, kai patvirtintas (faktinis) studijų mobilumo laikotarpis yra: 

48.1. trumpesnis nei tas, kuris yra nurodytas dotacijos sutartyje ir skirtumas yra didesnis kaip 

5 dienos, stipendija perskaičiuojama ir mažinama atsižvelgiant į sutrumpėjusį studijų 

laikotarpį. Esant 5 dienų ar mažesniam skirtumui, stipendija nėra mažinama. 

48.2. ilgesnis nei tas, kuris yra nurodytas dotacijos sutartyje, stipendija gali būti skiriama tik 

tuo atveju, kai su studentu pasirašomas dotacijos sutarties keitimas – pratęsiamas studijų 

laikotarpis. Dotacijos sutarties keitimas gali būti atliktas tik studento „Erasmus+“ studijų 

laikotarpiu. Jei sutarties keitimas nėra atliktas (laikotarpis nepratęstas), papildomos mobilumo 

dienos yra laikomos laikotarpiu, kuriam neskiriama dotacija. 

 

49. Jei „Erasmus+“ mobilumo laikotarpis yra nutraukiamas dėl nenugalimos jėgos (lot. „force 

majeure“) aplinkybių, t. y. nenumatytos ir neįprastos situacijos ar įvykio, kurių studentas negali 

kontroliuoti ir kurie nepriklauso nuo jo klaidos ar aplaidumo, studentas turi teisę gauti stipendijos 

dalį, atitinkančią faktiniam, tai yra realiai išbūtam, studijų laikotarpiui. Kita stipendijos dalis (už 

dotacijos sutartyje numatyto studijų laikotarpio ir faktinio studijų laikotarpio skirtumą) nemokama 

ar, jei buvo sumokėta, turi būti grąžinama. Stipendija perskaičiuojama vadovaujantis priimančios 

MSI išduotu laikotarpio patvirtinimu. 

 

50. Jei mobilumo dalyvis dėl nenugalimos jėgos aplinkybių patyrė papildomų išlaidų, kurios pagal 

ŠMPF ar Europos komisijos rekomendacijas gali būti kompensuojamos, jos kompensuojamos 

atsižvelgiant į gautas rekomendacijas. 

 

51. Tuo atveju, kai „Erasmus+“ studijų laikotarpis nutraukiamas studento arba priimančiosios MSI 

prašymu dėl kitų priežasčių, nesusijusių su nenugalimos jėgos aplinkybėmis:  

51.1. nepraėjus 2 mėnesiams (ilgalaikio mobilumo atveju) ar 5 dienoms (trumpalaikio 

mobilumo atveju) nuo „Erasmus+“ studijų pradžios, studentas turi grąžinti visą jam išmokėtą 

stipendiją; 
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51.2. praėjus daugiau kaip 2 mėnesiams (ilgalaikio mobilumo atveju) ar 5 dienoms 

(trumpalaikio mobilumo atveju) nuo „Erasmus+“ studijų pradžios, mobilumo dalyvis privalo 

grąžinti visą ar dalį stipendijos, įvertinus dotacijos sutartyje numatyto studijų laikotarpio ir 

faktinio studijų laikotarpio (nurodyto priimančiosios MSI išduotame laikotarpio patvirtinime) 

neatitikimą bei studijų nutraukimo motyvus. Sprendimą, atsižvelgiant į studento ir 

priimančiosios MSI išsakytus motyvus, priima TRD. Studentui nesutinkant su priimtu 

sprendimu, per 10 dienų nuo jo paskelbimo, jis gali teikti apeliaciją VDU prorektoriui, 

kuruojančiam tarptautinius ryšius. Tarptautinius ryšius kuruojantis prorektorius  yra atsakingas  

už apeliacijos svarstymo komisijos sudarymą. 

 

52. Tais atvejai, kai per 30 dienų nuo mobilumo laikotarpio pabaigos datos, studentas pilnai 

neatsiskaito už „Erasmus+ studijų mobilumo laikotarpį ar kitaip pažeidžia dotacijos sutarties tarp 

institucijos ir mobilumo dalyvio sąlygas, mobilumo dalyvio gali būti paprašoma grąžinti dalį arba 

visą jam išmokėtą stipendiją. 

 

53. Mažiau galimybių dėl negalios turintys studentai gali gauti papildomą finansavimą pagal realiai 

patirtas išlaidas. Mobilumo dalyviai norintys gauti papildomą finansavimą, po atrankos rezultatų 

paskelbimo (likus ne mažiau nei 1 mėn. iki mobilumo pradžios) TRD koordinatoriui turi pristatyti 

ŠMPF nustatytos formos paraišką bei ją lydinčius dokumentus. Paraiška teikiama ŠMPF. Jei 

studentui yra skiriamas papildomas finansavimas, jis išmokamas vadovaujantis ŠMPF 

rekomendacijomis. 

 

54. Stipendijų mokėjimai atliekami du kartus per mėnesį: mėnesio viduryje ir mėnesio pabaigoje. 

 

55. Jei finansavimas „Erasmus+“ programos mobilumo veiklų įgyvendinimui iš ŠMPF nėra gautas 

laiku, stipendijų išmokėjimas gali būti atidedamas arba lėšos stipendijoms gali būti skolinamos iš 

kitų VDU lėšų.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

56. Rektorius gali taikyti šio Aprašo išimtis, jeigu jos neprieštarauja „Erasmus+“ programos 

nustatytoms taisyklėms. 
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1 PRIEDAS 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 

AKADEMINIO PADALINIO PAVADINIMAS 

 

ATRANKOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

DĖL STUDENTŲ ATRANKOS „ERASMUS+“ STUDIJŲ MAINAMS 202X / 202X m. m.  

 

202X-XX-XX Nr. XX   

Kaunas 

 

 

Posėdžio pirmininkė/as (Vardas, pavardė) 

 

Posėdžio sekretorė/ius  (Vardas, pavardė) 

 

Dalyvauja:  (išvardinti atrankos komisijos narius, įtraukiamas studentų atstovas) 

 

Darbotvarkė: svarstyti studentų pateiktas paraiškas dėl „Erasmus+“ studijų užsienio mokslo ir 

studijų institucijose 202X / 202X m. m. ir paskelbti atrankos rezultatus. 

 

SVARSTYTA. akademiniam padaliniui (nurodyti) buvo pateikta (skaičius) studentų prašymų dėl 

dalyvavimo studentų atrankoje „Erasmus+“ studijoms 202X / 202X m. m.: (išvardinti visus 

atrankoje dalyvavusius studentus). 

 

NUTARTA.  

1. Atrinkti šiuos studentus vykti „Erasmus+“ studijoms / baigiamojo darbo rengimui, skiriant 

stipendiją (pridedama). 

2. Sudaryti rezervinį „Erasmus+“ studentų sąrašą (pridedama). 

3. Sudaryti „Erasmus+“ studijoms neatrinktų studentų sąrašą (pridedama).  

 

Pridedamos visų, atrankoje dalyvavusių, studentų užpildytos atrankos anketos. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė/as                            (Vardas, pavardė ir parašas) 

 

 

 

Posėdžio sekretorė/ius                                        (Vardas, pavardė ir parašas) 
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 mmm-mm-dd   

Protokolo Nr. XX 

PRIEDAS 

 

STUDENTŲ, ATRINKTŲ „ERASMUS+“ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Paraiškos 

Nr. 
Studento pavardė, vardas 

Studijų 

pakopa, 

kursas 

Stud. 

programa 
Užsienio aukštoji mokykla Semestras 

Studijos /  

Baigiamojo 

darbo 

rengimas 

        

        

 

„ERASMUS+“ STUDIJOMS ATRINKTŲ STUDENTŲ REZERVINIS SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Paraiškos 

Nr. 

Studento pavardė, 

vardas 

Studijų 

pakopa, 

kursas 

Stud. programa 

Užsienio aukštųjų mokyklų 

prioritetai  

(1-5) 

Semestras* 

Studijos /  

Baigiamojo 

darbo 

rengimas 

Studentas 

sutinka vykti 

be 

stipendijos 

(TAIP / NE) 

         

         

* nurodomas, jei studentui tinka tik vienas semestras.  

 

„ERASMUS+“ STUDIJOMS NEATRINKTŲ STUDENTŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Paraiškos 

Nr. 
Studento pavardė, vardas 

Studijų 

pakopa, 

kursas 

Stud. programa 

Studijos /  

Baigiamojo 

darbo 

rengimas 

Priežastis 
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2 PRIEDAS 

 

 

1. Ilgalaikio mobilumo stipendijos 

 

Grupė 
Priimančioji šalis 

 

ES  „Erasmus+“ 

dotacijos suma 

mėnesiui 

(finansuojant 

2021 m. kvietimo 

lėšomis) 

ES  „Erasmus+“ 

dotacijos suma 

mėnesiui 

(finansuojant 2022 

m. ir vėlesnių 

kvietimų lėšomis) 

1 

grupė 

 

Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, 

Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija 

Šalys partnerės (Regionas Nr. 14) – Farerų salos, 

Šveicarija, Jungtinė Karalystė 

520,00 EUR 600,00 EUR 

2 

grupė  

 

Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, 

Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, 

Prancūzija, Vokietija 

Šalys partnerės (Regionas Nr. 5) – Andora, 

Monakas, San Marinas, Vatikanas 

520,00 EUR 600,00 EUR 

3 

grupė 

 

Bulgarija, Šiaurės Makedonija, Čekija, Estija, 

Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, 

Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Serbija 

450,00 EUR 540,00 EUR 

Neasocijuotos trečios valstybės (išskyrus 1 ir 2 šalių 

grupėje nurodytas valstybes)2 
700,00 EUR 

 

2. Trumpalaikio mobilumo stipendijos  

 

3. Mažiau galimybių turintiems studentams, vykstantiems trumpalaikiam studijų 

mobilumui, skiriamos išmokos kelionei  

 

 

 

 
2 Mobilumai organizuojami vadovaujantis mobilumo organizavimo tvarka, skirta studentų mobilumui šalyse partnerėse 

(Neasocijuotose trečiosiose valstybėse). 

Fizinio mobilumo veiklos trukmė Suma (nepriklausomai nuo šalies, į kurią vykstama) 

Iki 14 dienų 70,00 EUR per dieną 

Nuo 15 iki 30 dienos 50,00 EUR per dieną 

Kelionės atstumas Standartinė kelionė - suma Ekologiškos kelionės - suma 

Nuo 10 iki 99 km: 23,00 EUR vienam dalyviui - 

Nuo 100 iki 499 km: 180,00 EUR vienam dalyviui 210,00 EUR vienam dalyviui 

Nuo 500 iki 1999 km: 275,00 EUR vienam dalyviui 320,00 EUR vienam dalyviui 

Nuo 2000 iki 2999 km: 360,00 EUR vienam dalyviui 410,00 EUR vienam dalyviui 

Nuo 3000 iki 3999 km: 530,00 EUR vienam dalyviui 610,00 EUR vienam dalyviui 

Nuo 4000 iki 7999 km: 820,00 EUR vienam dalyviui - 

8000 arba daugiau: 1500,00 EUR vienam dalyviui - 
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4. Mažiau galimybių turintiems studentams skiriamos papildomos stipendijos 

 

Mobilumo tipas Skiriama papildoma stipendija 

Ilgalaikis mobilumas (2 mėn. ir daugiau) 250,00 EUR per mėn. 

Trumpalaikis mobilumas (nuo 15 d. iki 30 d.) 150,00 EUR 

Trumpalaikis mobilumas (iki 14 d.) 100,00 EUR 

 

 

 

 

 


