
 
VDU DARBUOTOJŲ DĖMESIUI! 

SKELBIAMAS „ERASMUS+“ KONKURSAS DĖSTYMO IR MOKYMOSI 

VIZITAMS ŠALIŲ PARTNERIŲ1 INSTITUCIJOSE 2021/2022 MOKSLO 

METAIS 
 
Tarptautinių ryšių departamentas kviečia universiteto akademinio ir neakademinio personalo 

darbuotojus pasinaudoti galimybe vykti „Erasmus+“ dėstymo bei mokymosi vizitams mokslo ir studijų 

institucijose (MSI) šalyse partnerėse.  

  

Darbuotojus, norinčius dalyvauti konkurse, kviečiame iki 2021 m. gruodžio 9 d. TRD pateikti užpildytą 

ir tiesioginio vadovo pasirašytą paraiškos formą: lietuvių k. arba anglų k. 

 

Pastaba: Konkursui galima pateikti ne daugiau kaip 1 paraišką, joje nurodant ne daugiau kaip 3 

šalis / universitetus prioriteto tvarka. Pateikus daugiau nei 1 paraišką, jos nebus vertinamos. 

 

Paraiškas, skenuotas su parašais pdf  formatu ir tą patį dokumentą doc / docx formatu siųskite el. 

paštu: erasmus@vdu.lt  

 
Atrankoje dėstymo vizitams pirmenybė teikiama (atrankos kriterijai): 

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

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

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

bendradarbiavimo projektai;  

d. kandidatams, kurie atstovauja padalinius, kurie aktyviau (lyginant su kitų atrankos dalyvių) dalyvauja 

„Erasmus+“ mainų programoje (paskutinių 2 metų akademinio padalinio mobilumo duomenys); 

e. kandidatams, kurių dėstymo sritis VDU atitinka „Erasmus+“ Tarpinstitucinėje bendradarbiavimo sutartyje 

nurodytą dėstymo sritį; 

f. vizitams, kurių metu suplanuota dėstymo trukmė per savaitę yra didesnė už minimalius „Erasmus+“ 

reikalavimus, t. y. daugiau nei 8 valandos; 

g. kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ dėstymo vizitų programoje pirmą ar mažiau kartų (lyginant su 

kitais kandidatais) per pastaruosius 3 metus; 

h. kandidatams, kurie turi preliminarų susitarimą su priimančios MSI atstovu; 
i. kandidatams, kurie šiuo metu nėra atrinkti „Erasmus+“ dėstymo vizitams šalyse partnerėse. 

 
Atrankoje mokymosi vizitams pirmenybė teikiama (atrankos kriterijai): 

a. kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ programoje pirmą kartą arba mažiau kartų (lyginant su 

kitais kandidatais) per pastaruosius 3 metus; 

b. kandidatams, turintiems didesnį darbo stažą VDU;  

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

bendradarbiavimo projektai; 

d. kandidatams, aktyviai prisidedantiems prie jų padalinių / universiteto tarptautiškumo (studentų / 

darbuotojų mainų organizavimas, bendrų tarptautinių programų rengimas, programų ar dalykų 

užsienio kalba rengimas, tarptautinių projektų rengimas ir pan.); 

e. kandidatams, kurių vizitų metu ugdomi pedagoginiai ir / ar mokymo programų sudarymo įgūdžiai; 

f. kandidatams, kurie turi preliminarų susitarimą su priimančios MSI atstovu; 
g. kandidatams, kurie šiuo metu nėra atrinkti „Erasmus+“ mokymosi vizitams šalyse partnerėse. 

 

 

 

 

 
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. 

https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2021/11/LT.-PARAISKA-ERASMUS107-STA-STT-vizitui-2021-11.doc
https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2021/11/EN.-APPLICATION-ERASMUS107-STA-STT-visit-2021-11.doc
mailto:erasmus@vdu.lt


 
 

 

 

Atrinktiems darbuotojams skiriama: 

 
Dotacija 180 Eur / dieną 

Išmoka kelionei, kurios dydis nustatomas pagal 

atstumą nuo Lietuvos (Kauno miesto) iki šalies 

partnerės MSI vietos (miesto)2 

100-499 km – 180,00 EUR; 

500-1999 km – 275,00 EUR; 

2000-2999 km – 360,00 EUR; 

3000-3999 km – 530,00 EUR; 

4000-7999 km – 820,00 EUR; 

virš 8000 km – nuo 1500,00 EUR 

 
 

 

Daugiau informacijos teirautis susisiekus su programos koordinatoriais Tarptautinių ryšių departamente: 

 

Eglė Januškevičienė 

El. paštas: Egle.Januskeviciene@vdu.lt  

Tel. nr.: 8 37 327 987 (viet. 4506) 

 

 

Raimundas Rukuiža 

El. paštas: Raimundas.Rukuiza@vdu.lt 

Tel. nr.: 8 37 788 149 (viet. 2149) 

 

 

 

  

 
2 Remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/tools/distance_en.htm  

mailto:Egle.Januskeviciene@vdu.lt
mailto:raimundas.rukuiza@vdu.lt
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 
„ERASMUS+“ KONKURSAS DĖSTYMO IR MOKYMOSI VIZITAMS 

2021/2022 MOKSLO METAIS 

(vizitai turi būti įgyvendinti iki 2022 m. birželio 30 d.) 
 

Šalis Universitetas 

Alžyras 1. Ecole Nationale Superieure De Biotechnologie 

2. Ecole Nationale Superieure Agronomique 

Egiptas 1. Fayoum University 

2. Cairo University 

3. Mansoura University 

Izraelis 1. Interdisciplinary Center Herzliya 

2. Ben-Gurion University of the Negev 

3. COLMAN 

Jordanija 1. Jordan University of Science and Technology 

2. Middle East University 

Libanas 1. Holy Spirit University of Kaslik 

Marokas 2. Universite Sidi Mohamed Ben Abdellah 

3. University of Cadi Ayyad  

4. Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II 

5. Universite Mohammed V de Rabat 

Palestina 1. Birzeit University 

Tunisas 1. University of Sousse 

2. Sfax University, ENIS 

3. University of Monastir 

Albanija 1. University of New York Tirana 

2. University of Tirana 

3. Agricultural University of Tirana 

Bosnija ir Hercegovina 1. University of Sarajevo 

2. International University of Sarajevo 

3. International Burch University 

4. University of Bihac 

Kosovas 1. University of Prishtina 

Meksika 1. ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara 

Kanada 1. University of Montreal 

2. University of Regina 

Japonija 1. Saga University 

Malaizija 1. University of Malaya 

Nigerija 1. University of Ibadan 

 

Pastaba: 

1. Konkursui galima pateikti ne daugiau kaip 1 paraišką, joje nurodant ne daugiau kaip 3 šalis / 

universitetus prioriteto tvarka. Pateikus daugiau nei 1 paraišką, jos nebus vertinamos. 

2. Su šalių partnerių MSI vizitai bus derinami po konkurso rezultatų paskelbimo.  


