
  
 

SKELBIAMAS ERASMUS+ DĖSTYMO / MOKYMO(SI) VIZITŲ ES IR NE ES 

ŠALYSE ATRANKOS KONKURSAS 

 

 Tarptautinių ryšių skyrius (TRS) kviečia Kolegijos dėstytojus pasinaudoti galimybe vykti Erasmus+ 

dėstymo vizitams aukštojo mokslo institucijose (AMI) su kuriomis kolegija turi bendradarbiavimo sutartį 

(Partnerių sąrašas) arba mokymo(si) vizitams – užsienyje veikiančiose organizacijose. Dėstymo / mokymo(si) 

vizitams galima vykti į Erasmus+ programos šalis
1
 ir ne ES šalis (laisvas vietas į ne ES šalis žr. lentelėje). 

 

 Visus dėstytojus, norinčius dalyvauti konkurse, kviečiame TRS skyriui iki 2022 m. sausio 3 d. pateikti 

šiuos užpildytus dokumentus: 

1.  Paraišką vizitui užsienyje; 

2.  Dėstymo ar mokymo(si) programos formą; 

3. Patvirtinimo laišką (vykstantiems mokymo(si) vizitui į organizaciją). 
 

Pildant dokumentus dėstymo / mokymo(si) vizitui, prašytume atsižvelgti į sąlygas: 

1. Paraiškoje nurodykite bent dvi organizacijas, į kurias norėtumėte vykti; 

2. Galimybė vykti į suplanuotą vizitą bus vertinama prieš mobilumą, atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią 

situaciją Lietuvoje ir užsienio šalyse, įtakojamą COVID-19;  

3. Trukmė: 

3.1. Į ES šalis dėstymo arba mokymo(si) vizitas gali trukti nuo 2 iki 4 veiklos dienų (neįskaičiuojant 

kelionės dienų; atsižvelgiant į atstumą iki AMI ar organizacijos, kelionei gali būti skiriama 1-2 dienos); 

3.2. Į ne ES šalis dėstymo arba mokymo(si) vizitas trunka 5 veiklos dienas (neįskaičiuojant kelionės 

dienų). 

4. Vizitai į AMI / organizacijas veikiančias Latvijoje gali trukti iki 4 veiklos dienų (kelionės dienos nėra 

skiriamos). 
 

Atrankoje pirmenybė teikiama: 

● dėstytojams, kurie pastaraisiais dvejais akademiniais metais (2019–2020 ir 2020–2021) dalyvauja 

programoje pirmą ar mažiau kartų, lyginant su kitais kandidatais; 

● dėstytojams, dėstantiems dalykus užsienio kalba; 

● dėstytojams pasirinkusiems vykti į Neolaia
2
 tinklo parnerio instituciją; 

● dėstytojams pasirinkusiems vykti į ne ES šalį;  

● vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų ryšiai, parengiami būsimo 

bendradarbiavimo projektai, nauja mokomoji medžiaga. 
 

 Atranka vyks online būdu 2022 m. sausio 5 d. Laikas bus patikslintas. 

Atrankos rezultatai bus skelbiami 2022 m. sausio 7 d. (kiekvienas atrankoje dalyvavęs dėstytojas bus informuotas 

el. paštu). 

 

  

Papildoma parama Erasmus+ dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių 

 Erasmus+ programos vadove, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus 

programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo 

finansavimo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. Parama gali būti skiriama toliau išvardintoms 

išlaidoms padengti: 

● papildomoms išlaidoms priemonėms ir / ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos / 

negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais. 

● lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei jos pagrįstos. 

 

 

 

 

                                                      
1
 Programos šalys: 27 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Šiaurės Makedonijos Respublika ir Serbija. 

2
 Neolaia tinklo partneriai: Chaeno universitetas (Ispanija), Bylefeldo universitetas (Vokietija), Örebro universitetas (Švedija), 

Ostravos universitetas (Čekija), Salerno universitetas (Italija) , Suceavos „Ştefan Cel Mare“ universitetas (Rumunija), Turų 

universitetas (Prancūzija).  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iQPLeumyMA3p7_KJHETlQA_n7sd9TFACY04nhyt4xok/edit#gid=0
https://forms.gle/Umk2oQqquMN19JFi6
https://svako.lt/uploads/ma-for-teaching-en.docx
https://svako.lt/uploads/ma-for-training-en.docx
https://svako.lt/uploads/confirmation-letter_2.doc


 
 

LAISVOS VIETOS Į NE ES ŠALIS 
 

Eil. 

Nr. 

Institucija Šalis Mobilumo tipas Laisvų  

vietų 

sk. 

Studijų programos 

1 Tiranos Niujorko 

universitetas 

Albanija Mokymo(si) 3 AD, BA, F, IST 

2 Tiranos universitetas Albanija Dėstymo  2 AD, BA, F, TV, SD, IST 

3 Rytų Sarajevo universitetas Bosnija ir 

Hercegovina 

Mokymo(si) 2 TAV, AD, BA, F, TV, 

IST, AEI, ATE, TLT 

4 Santo Domingo technologijos 

institutas (INTEC) 

Dominikos 

respublika 

Mokymo(si) 3 F, TAV, IST, PS, AEI, 

ATE, TLT, S 

5 Kaukazo universitetas Gruzija Dėstymo 1 F, BA, IST, TV 

6 AAB Kolegija Kosovas Dėstymo 4 F, BA, IST 

7 AAB Kolegija Kosovas Mokymo(si) 2 F, BA, IST 

8 Moldovos technikos 

universitetas 

Moldova Dėstymo 2 TAV, AD, BA, F, IST, 

MT, AEI, ATE, TLT 

9 Kijevo statybos, architektūros 

ir dizaino koledžas 

Ukraina Dėstymo 2 S, AEI, ATE, BA, AD, F, 

IST 

10 Žemutinio Naugardo 

valstybinis N. Lobačevskio 

universitetas 

Rusija  Mokymo(si) 2 BA, F, AD, SD, TV, IST 

11 Žemutinio Naugardo 

valstybinis N. Lobačevskio 

universitetas 

Rusija Dėstymo 2 BA, F, AD, SD, TV, IST 

12 Pskovo valstybinis 

universitetas 

Rusija Mokymo(si) 2 BA, F, IST 

 

 

Dėstytojų atrankos organizavimo tvarką reglamentuoja Šiaulių valstybinės kolegijos studentų, dėstytojų ir 

 administracijos darbuotojų atrankos dalyvauti Erasmus mainų programoje tvarkos aprašas. 

Daugiau informacijos apie dėstymo ir mokymo(si) vizitus užsienyje rasite: Erasmus+ personalo 

 dėstymo ir mokymosi vizitų administravimo taisyklės. 

 

Išsamią informaciją apie galimybes išvykti dėstymo arba mokymo(si) vizitui į užsienį gausite 

Tarptautinių ryšių skyriuje (Centriniai rūmai 206 kab.).  

Galima kreiptis el. paštu r.kudrickaite@svako.lt arba telefonu (8 41) 43 37 93, mob. 86 293 4951 

https://www.svako.lt/uploads/studentu-destytojuatrankostvarka-atn-7-2013-03-22.pdf
https://www.svako.lt/uploads/studentu-destytojuatrankostvarka-atn-7-2013-03-22.pdf
https://www.svako.lt/uploads/studentu-destytojuatrankostvarka-atn-7-2013-03-22.pdf
https://www.svako.lt/uploads/studentu-destytojuatrankostvarka-atn-7-2013-03-22.pdf
https://www.svako.lt/uploads/erasmus-destytoju-mobilumu-taisykliu-santrauka_2.pdf
https://svako.lt/uploads/erasmus-destytoju-mobilumu-taisykliu-santrauka_1.pdf
https://svako.lt/uploads/erasmus-destytoju-mobilumu-taisykliu-santrauka_1.pdf
mailto:r.kudrickaite@svako.lt

