
ERASMUS+ STUDENTO 
ATMINTINĖ



KONTAKTAI

Bendras el. pašto adresas

erasmus.outgoing@cr.vu.lt

Mainų dokumentų tvarkymo klausimai

Edita Selina

edita.selina@cr.vu.lt

Erasmus+ dotacijos, OLS testo, ES apklausos, Studijų 
laikotarpio patvirtinimo klausimai

Vytenė Jankauskienė

vytene.jankauskiene@cr.vu.lt

Akademiniai klausimai (studijų plano sudarymas, studijų 
sutarties pasirašymas)

Fakulteto koordinatoriai

Kontaktai
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Terminai ir trumpiniai

• Trišalė studijų sutartis – Learning agreement (LA)

• Online studijų sutartis – Online Learning agreement (OLA) 

• Prašymas dėl siuntimo dalinėms studijoms (PSDS) – Formal request for the study period abroad

• Studijų laikotarpio patvirtinimas – Certificate of attendance 

• Erasmus+ dotacijos sutartis – Erasmus+ grant agreement 

• Paraiškos teikimo termino pabaiga – Application deadline

• Internetinė kalbinė parama – Online Linguistic Support (OLS)

• TRS – Tarptautinių ryšių skyrius 

• VU IS – Vilniaus universiteto informacinė sistema
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I. RUOŠIANTIS MAINAMS

2. STUDIJŲ SUTARTIS - LEARNING AGREEMENT (LA)

Užpildoma ir pasirašoma studijų sutartis; 

Online Learning Agreement:  https://learning- agreement.eu/ Pavyzdys psl. 6 - 7

3. PRAŠYMAS DĖL SIUNTIMO DALINĖMS STUDIJOMS (PSDS) Pavyzdys psl. 8 - 9

Pateikiamas prašymas per e-prašymus VU IS. Priedas – Learning agreement pdf formatu. 

1. PARAIŠKOS FORMA UŽSIENIO UNIVERSITETUI (APPLICATION FORM)

Svarbu prašomus dokumentus pateikti iki termino pabaigos (Application deadline). 

4. DOTACIJOS SUTARTIS
Erasmus+ dotacijos sutartis pasirašoma išleidus įsakymą apie Jūsų komandiruotę.      
Įsakymą (Pavyzdys. psl. 10) pasitikrinkite VU IS. Dėl sutarties pasirašymo kreipkitės į          
Vytenę Jankauskienę. 
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5. KALBOS TESTAS (OLS)
Atliekamas prieš pradedant mainus. Nuoroda siunčiama pasirašius dotacijos sutartį arba 

pagal poreikį. Kreipkitės į Vytenę Jankauskienę. 

https://learning-agreement.eu/


Online learning agreement 

https://learning-agreement.eu/

Pasirinkite LOGIN 

Prisijunkite naudodami MyAcademicID

Paieškos laukelyje suveskite Vilnius University

Prisijunkite su savo VU IS duomenimis 
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1. LEARNING AGREEMENT

Šiuo ženklu pažymėti laukeliai 

turi būti užpildyti ir / arba 

pasirašyti. 

Responsible person at the Sending Institution

Jūsų fakulteto koordinatorius

Responsible person at the Receiving Institution

Atsakingas asmuo užsienio universitete
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Prašymo siuntimui dalinėms studijoms
(PSDS) teikimas

Prašymas pateikiamas prisijungus prie https://sso.vu.lt/ per e-prašymus

Prašymas dėl siuntimo 

dalinėms studijoms
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Prašymas siuntimui dalinėms studijoms

Pasirašyta studijų sutartis pdf 

formatu (Learning agreement)
9.



Įsakymai VU IS

10.

Atsiradus įrašui apie įsakymą Jus siųsti pagal ERASMUS+ 

mainų programą dalinėms studijoms, galite pasirašyti 

Erasmus+ dotacijos sutartį.

Užrašas „Atidėtas“ reiškia, kad 

įsakymo įsigaliojimas atidėtas iki 

realios Jūsų mainų pradžios.



II. PRADĖJUS ERASMUS+ MAINUS
(pateikti per pirmąjį mėnesį nuo studijų užsienio universitete pradžios)

1. LEARNING 
AGREEMENT (LA)

Atsiųskite fakulteto 
koordinatoriui ir TRS
pasirašytą trišalę studijų 
sutartį (LA / OLA) pdf 
formatu, jei LA (OLA) 
nepridėjote kaip priedo 
pildydami e-prašymą 
dalinėms studijoms VU IS.

2.   LEARNING AGREEMENT
DURING THE MOBILITY

Studijų sutarties keitimus, jei
tokių yra, būtinai patvirtinkite 
užpildant pakeitimų lapą 
(Changes to the learning 
agreement). Atsiųskite 
pasirašytą visų trijų šalių 
dokumentą pdf formatu arba 
informuokite apie keitimus, 
atliktus OLA sistemoje. 

Pavyzdys psl. 13

3. CERTIFICATE OF
ATTENDANCE

Atsiųskite el. paštu 
erasmus.outgoing@cr.vu.lt
užpildytą Confirmation of 
arrival dalį. Ją pasirašo 
priimančio universiteto 
atsakingas asmuo. Tai 
patvirtinimas, kad esate 
nuvykęs(-usi) į užsienio 
universitetą. 

Pavyzdys psl. 14
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PAVYZDŽIAI

* ATMINTINĖJE MINIMŲ DOKUMENTŲ FORMAS RASITE:

http://www.vu.lt/lt/tarptautiniai-rysiai/mainu-

galimybes/erasmus-plus/studentams-plus
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• Pildomas, jei yra pasikeitimų pradinėje 
studijų sutartyje.

• Būtinai pasirašomas visų trijų šalių.

• Atsiųskite el. paštu  
erasmus.outgoing@cr.vu.lt ir savo 
fakulteto koordinatoriui (-ei).

• Pateikite per pirmąjį mėnesį nuo studijų 
užsienio universitete pradžios.

2. LEARNING AGREEMENT DURING THE 
MOBILITY
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• Dokumentą pdf formatų su užpildyta 
Confirmation of arrival dalimi pateikite per 
pirmąjį mėnesį nuo atvykimo į užsienio 
universitetą.

• Dokumentą galite atsisiųsti čia 
https://bit.ly/36adMZT, „Studijų laikotarpio 
patvirtinimas“

• Dokumentą užpildo ir pasirašo atsakingas 
asmuo užsienio universitete. 

• Atsiųskite el.paštu erasmus.outgoing@cr.vu.lt

3. CERTIFICATE OF ATTENDANCE
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III. MAINŲ PRATĘSIMAS 
(likus ne mažiau nei mėnesiui iki mainų pabaigos)

1. SUDERINKITE 
PRATĘSIMĄ

Pasidomėkite:
- ar užsienio universiteto 
atsakingi asmenys sutinka;
- ar Jūsų fakulteto mobilumo 
koordinatorius (-ė) leidžia 
Jums likti pavasario 
semestrui.

Galimybės mainus pratęsti 
kitų mokslo metų rudens 
semestrui nėra. 

Jei abi pusės sutinka, 
pereikite prie punkto nr. 2. 

2. PRAŠYMAS 
PRATĘSIMUI

Pateikite prašymą VU IS 
(eprašymai) siuntimui 
dalinėms studijoms jame 
pažymėdami pasirinkimą „Dėl 
dalinių studijų patęsimo“.

Pridėkite visų trijų šalių 
pasirašytą studijų sutartį. 

Pavyzdys psl. 16 - 17

3. ERASMUS+ DOTACIJOS
SUTARTIS

Esant galimybei mainai 
patęsiami su stipendija.

Šiuo klausimu kreipkitės į 
Vytenę Jankauskienę.

4. PAKITUS MAINŲ 
LAIKOTARPIUI

Kintant mainų laikotarpiui 
apie tai informuokite 
fakulteto koordinatorių (-ę) ir 
Vytenę Jankauskienę. 
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PRAŠYMAS PRATĘSIMUI
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PRAŠYMAS PRATĘSIMUI

Pažymėkite.

Pridėkite visų trijų šalių
pasirašytą studijų sutartį 
(Learning agreement). 
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IV. ATSISKAITYMAS UŽ DALYVAVIMĄ MAINUOSE 
(per vieną mėnesį nuo mainų pabaigos pateikti/atlikti)

2. ES APKLAUSA
(EU Report)

Elektroniniu paštu gausite 
nuorodą į ES elektroninę 
apklausos anketą (tikrinti ir 
„šlamšto“ aplanką).

Po apklausos užpildymo per 
45 d. bus pervesta paskutinė
Jums priklausanti stipendijos 
dalis.

1. CERTIFICATE OF
ATTENDANCE

Atsiųskite užpildytą 
Confirmation of Erasmus 
study period. Jį pasirašo 
priimančio universiteto 
atsakingas asmuo. 

Pavyzdys psl. 20

3. TRANSCRIPT OF 
RECORDS (ToR)

Akademinių rezultatų dokumentą 
pateikia atsakingas asmuo 
užsienio universitete. 

Dokumentas siunčiamas fakulteto 
mainų koordinatorei(-iui) ir 
Tarptautinių ryšių skyriui.
. 
ToR‘o pagrindu suformuojama 
kreditų įskaitymo kortelė. Pateikite 
prašymą: 
VU IS -> Eprašymai -> Dėl dalykų 
(modulių) kompetencijų įskaitymo.
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PAVYZDŽIAI

* ATMINTINĖJE MINIMŲ DOKUMENTŲ FORMAS RASITE:

http://www.vu.lt/lt/tarptautiniai-rysiai/mainu-

galimybes/erasmus-plus/studentams-plus
19.
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• Užpildytas dokumentas pateikiamas 
atsiskaitant už mainus. 

• Užpildo ir pasirašo atsakingas asmuo 
užsienio universitete.

• Atsiųskite el. paštu 
erasmus.outgoing@cr.vu.lt

• Pateikite per pirmąjį mėnesį pabaigus 
mainus užsienio universitete. 

• Dokumentą rasite čia: 
https://www.vu.lt/site_files/TPRS/blankai/C
onfirmation_of_attendance_2020.pdf

3. CERTIFICATE OF ATTENDANCE –
Confirmation of Erasmus+ Study Period
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Susidūrus su sunkumais užsienyje, keičiantis studijų užsienyje laikotarpio trukmei ar nusprendus nutraukti
mainus, nedelsiant apie tai informuokite Fakulteto mainų koordinatorių (-ę) ir Tarptautinių ryšių skyrių
(erasmus.outgoing@cr.vu.lt).

Atminkite, kad dėl svarbių priežasčių (pvz. nesaugu šalyje, nepavyksta adaptuotis, per sunku studijuoti,
sveikatos problemų) galite nutraukti ERASMUS studijas ir grįžti anksčiau nei numatyta.

Nutraukus mainus turėsite:
- pateikti grįžimo priežastį pagrindžiančius dokumentus (pvz. gydytojo pažymą, prašymą su paaiškinimu)
- grąžinti išmokėtą Erasmus stipendiją (jeigu neišbuvote 90 dienų) arba jos likutį, jeigu išbuvote 90 dienų ir
ilgiau, bet neišbuvote to periodo, už kurį gavote stipendiją t.y., grąžinate stipendijos likutį už tas dienas, už
kurias buvo sumokėta, bet kurių neišbuvote Erasmus studijose.
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V. MAINŲ NUTRAUKIMAS
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VI. KREDITŲ TRŪKUMAS/SKOLOS
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Neišlaikius egzaminų užsienyje, būtina kompensuoti kreditų trūkumą. 

Rekomenduojame egzaminus perlaikyti dar būnant užsienio universitete arba 

suderinti egzamino perlaikymą nuotoliniu būdu. 

Dėl kreditų kompensavimo rekomenduojama derintis su savo fakulteto 

koordinatoriumi.

Kreditai kompensuojami VU nustatyta tvarka.


