
  
 

SKELBIAMAS PAPILDOMAS 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 2023 m. vasario 19 d. (imtinai) 

pateikti reikiamus dokumentus. Detaliau – https://svako.lt/lt/apie-mus/tarptautiniai-rysiai/erasmus-personalo-mobilumas    
 

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; 

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 (2020–2021 ir 2021–2022) dalyvauja programoje pirmą 

ar mažiau kartų, lyginant su kitais kandidatais; 

● dėstytojams, dėstantiems dalykus užsienio kalba; 

● dėstytojams pasirinkusiems vykti į Neolaia
2
 tinklo parnerio instituciją; 

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

projektai, nauja mokomoji medžiaga. 
 

Atranka vyks 2023 m. vasario 22 d. Laikas bus patikslintas. 

Atrankos rezultatai bus skelbiami 2023 m. vasario 24 d. (kandidatai informuojami el. paštu). 

 

Partnerių institucijų kvietimus į tarptautines savaites galite rasti – https://bit.ly/Erasmuspartners  

Informaciją apie paramą mažiau galimybių turintiems dalyviams rasite – https://erasmus-

plius.lt/programa/papildoma-parama-aukstojo-mokslo-studentams/  

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

darbuotojų mobilumų koordinavimo pagal Erasmus+ programą tvarkos aprašas  

 

LAISVOS VIETOS Į NE ES ŠALIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

skyriuje (Centriniai rūmai, 206 kab.).  

Galima kreiptis el. paštais r.kudrickaite@svako.lt arba telefonu (8 41) 43 37 93 

                                                      
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) ir Nikosijos 

universitetas (Kipras). 

Eil. 

Nr. 

Institucija Šalis Mobilumo 

tipas 

Laisvų  

vietų sk. 

Studijų programos 

1. 1 Tiranos universitetas Albanija Dėstymo  1 AD, BA, F, TV, SD, IST 

2.  Rytų Sarajevo universitetas Bosnija ir 

Hercegovina 

Dėstymo 1 TAV, AD, BA, F, TV, 

IST, AEI, ATE, TLT 

3.  Santo Domingo technologijos 

institutas (INTEC) 

Dominikos 

respublika 

Dėstymo 1 F, TAV, IST, PS, AEI, 

ATE, TLT, S 

4.  Beni-Suef universitetas Egiptas Dėstymo 1 IST, AEI, KNZ, S, TLT 

5.  Kaukazo tarptautinis  universitetas Gruzija Dėstymo 1 F, BA, VAD, OKR, BPS 

6.  AAB Kolegija Kosovas Dėstymo 2 F, BA, IST 

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

8.  Moldovos technikos universitetas Moldova Dėstymo 3 TAV, AD, BA, F, IST, 

MT, AEI, ATE, TLT 
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