
1. NUVYKOTE Į UŽSIENIO UNIVERSITETĄ. KĄ DARYTI? 
 

SUSITVARKYTI IR ELEKTRONINIU PAŠTU ATSIŲSTI ŠIUOS DOKUMENTUS:  
 

� Atsiųskite pilnai pasirašytą studijų sutartį (Learning Agreement) – su 
užsienio universiteto koordinatoriaus parašu (jei to iki šiol nepadarėte).  

� Jeigu yra studijų sutarties keitimų, privaloma užpildyti, pasirašyti ir su 
užsienio universiteto koordinatoriaus bei savo fakulteto koordinatoriaus 
parašais atsiųsti studijų sutarties pakeitimų lapą* (During the Mobility). 
Nepamirškite nurodyti savo vardą ir pavardę! 

� Likus ne mažiau nei 1 mėnesiui iki studijų pabaigos dar kartą sutikrinti ar 
studijų periodas atitinka Jūsų įsakymo datas, t.y. ar Jūsų studijų 
periodas NE ILGESNIS 6 ar daugiau dienų nei VU komandiruotės 
įsakymas. Jeigu ilgesnis, skubiai užsipildykite prašymą dėl siuntimo 

dalinėms studijoms bei finansinės sutarties pratęsimą tam periodui, 
kuriam prasitęsia semestras ir atsiųskite jį Miglei 
(migle.dranseikaite@cr.vu.lt). Stipendija už pratęstą laikotarpį bus 
mokama TIK esant galimybei.  

� Minimalus studijų periodas – 3 mėn. (ypač aktualu studijuojantiems 
Jungtinėje Karalystėje). Jeigu periodas trumpesnis bent 1 diena – 
Erasmus periodas neužsiskaito ir turite grąžinti stipendiją.  
 

� Studijų sutartis bei jos keitimus su VU ir priimančios institucijos parašais 
siunčiami Agnei (agne.jacynaite@cr.vu.lt). 

� Visi dokumentai gali būti siunčiami paprastu arba elektroniniu paštu (pdf). 
Neskirstykite vieno dokumento atskirais lapais, t.y. vienos dokumento visi 
lapai turi būti nuskanuoti į vieną pdf failą. Dokumentai turi būti geros 
kokybės, baltu fonu. Telefonu fotografuotos kopijos nepriimamos!   

  

 2. NORITE PRATĘSTI STUDIJAS UŽSIENYJE KITAM SEMESTRUI?  
 

� STUDIJŲ PRATĘSTI PAGAL ERASMUS PROGRAMĄ NAUJIEMS AKADEMINIAMS METAMS, 
T.Y. RUDENS SEMESTRUI, NEGALIMA ! 
� STUDIJAS GALITE PRASITĘSTI, TIK KAIP LAISVAI JUDANTIS (FREE MOVING) STUDENTAS 

(TUOMET NEGAUNATE ERASMUS STIPENDIJOS IR TURITE MOKĖTI UŽ SURENKAMUS KREDITUS 

UŽSIENIO UNIVERSITETUI (BŪNA IŠIMČIŲ DĖL MOKESČIO – TEIRAUTIS UŽSIENIO UNIVERSITETO 

KOORDINATORIAUS). 
STUDIJŲ PRATĘSIMUI TURITE: 

 

� Suderinti, ar užsienio universitetas jus priima ir ar jūsų fakulteto 
mobilumo koordinatorius leidžia likti rudens semestrui.  

� Jeigu abi pusės sutinka, užpildykite prašymą dėl studijų pratęsimo* ir 
kartu su visais priedais: 1. priimančios institucijos sutikimo laišku, 2. 
naujai sudaryta (pratęsimo laikotarpiui) studijų sutartimi, 3. užpildytu 
prašymu dėl siuntimo dalinėms studijoms (įsakymui VU parengti). 

 Dokumentai tvarkomi su fakulteto koordinatoriumi, į TPS jų siųsti nereikia. 
 

DĖMESIO! Norintys išvykti rudens semestrui pagal Erasmus programą turi 
iš naujo dalyvauti atrankos procedūroje. 
Bendra mobilumo laikotarpio trukmė, įskaitant ankstesnį dalyvavimą 
Erasmus programoje, neturi viršyti 12 mėnesių vienai studijų pakopai (24 
mėn. vientisosioms studijoms)! 

 

3. JŪSŲ STUDIJŲ UŽSIENYJE LAIKOTARPIS BAIGIASI. 
 

PER 1 MĖN. NUO STUDIJŲ BAIGIMO  PRIVALOTE ATSISKAITYTI UŽ ERASMUS STUDIJAS 

UŽPILDYDAMI/PRISTATYDAMI ŠIUOS DOKUMENTUS: 
 

� 1. antrąjį užsienio kalbos testą arba baigdami on-line kursus 
(http://erasmusplusols.eu/login-box/ ) 

� 2. Į savo elektroninę pašto dėžutę iš sistemos gausite nuorodą į ES 
elektroninę apklausos anketą (tikrinti ir „šlamšto“ aplanką), po kurios 
užpildymo per 45 d. bus pervesta paskutinė, Jums priklausanti 
stipendijos dalis. 
DĖMESIO!  Nulinukams ES elektroninę apklausos anketą užpildyti taip 
pat privaloma! 

� 3. Confirmation of Erasmus study period*, kuriame turi būti tiksliai 
nurodyta studijų laikotarpio pabaiga (metai, mėnuo, diena), pristatyti 
Miglei elektroniniu paštu arba atnešti į Tarptautinių ryšių skyrių, (CR, 
242 kab.). Dokumentas turi būti pasirašytas ne anksčiau nei likus 1 
mėn. iki mobilumo pabaigos. Stipendijos likutis bus sumokėtas tik 
pristačius šį dokumentą ir užpildžius kalbos testą bei ES elektroninę 
apklausos anketą.  

� 4. Studijų rezultatus užsienyje (Transcript of Academic Records). 
Užsienio universitete turite išsiaiškinti, kada ir kam (Jums asmeniškai 
ar VU) ji bus atsiųsta. Originalą pristatyti fakulteto Erasmus 

koordinatoriui, o kopiją atnešti/atsiųsti į VU Tarptautinių ryšių skyrių 

(CR, 242 kab.). 
� 5. Studijų užsienyje įskaitymo kortelę. Pildoma fakultete PATIES 

STUDENTO(!), jau gavus studijų užsienyje rezultatus. Kopiją atnešti į VU TRS.  



 

SVARBU! 
 

Susidūrus su problemomis užsienyje, taip pat įvykus įvykiams, dėl kurių gali 
keistis studijų užsienyje laikotarpio trukmė, nedelsiant apie tai informuokite 
Erasmus studentų koordinatorę (nuo to priklauso stipendijos išmokos dydis). 
 
Atminkite, kad tikrai galite nutraukti ERASMUS studijas ir grįžti anksčiau nei 
buvo numatyta dėl svarbių priežasčių (pvz. NESAUGU ŠALYJE, nepavyksta 
adaptuotis, per sunku studijuoti). Sugrįžus turėsite pateikti grįžimo priežastį 

pagrindžiančius dokumentus (pvz. gydytojo pažyma, prašymas su 

paaiškinimu) ir grąžinti išmokėtą Erasmus stipendiją (jeigu neišbuvote 3 
mėn.) arba jos likutį, jeigu išbuvote 3 mėn. 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. 

 

KREDITŲ TRŪKUMAS, SKOLOS UŽSIENIO UNIVERSITETE  

 
Neišlaikiusieji egzaminų užsienyje, turi kompensuoti kreditų trūkumą.  
Rekomenduojame egzaminus perlaikyti dar būnant užsienio universitete arba 
susitarti dėl egzamino perlaikymo nuotoliniu būdu.  
Jeigu šie būdai neįmanomi, dėl kreditų kompensavimo tarkitės su savo 
fakulteto koordinatoriumi. Kreditai kompensuojami VU nustatyta tvarka. 

 
KONTAKTAI: 

 

Erasmus studentų koordinatorė  

Agnė Jacynaitė  
tel. +370 5 219 3215 
el. p. agne.jacynaite@cr.vu.lt 

Erasmus finansų vadybininkė 

Miglė Dranseikaitė 
tel. +370 5 268 7231 
el. p. migle.dranseikaite@cr.vu.lt 

 
Tarptautinių ryšių skyrius, 

Universiteto g. 3 
LT-015136 Vilnius 

 

 
* VISŲ ŠIOJE  ATMINTINĖJE IŠVARDINTŲ DOKUMENTŲ FORMAS RASITE:  

http://www.vu.lt/lt/tarptautiniai-rysiai/mainu-galimybes/erasmus-plus/studentams-

plus   

 

 

 

 

 

 

 

"... Pirmiausia, labai išsiplėtė mano akademinės žinios ir suvokimas apie 
kultūrų skirtumus ir mentalitetą. Antra, patobulėjau pati, nes studijos 
išmokė mane kantrybės ir begalinės tolerancijos, kurios, gyvenant kitoje 
šalyje, labai prireikė. Todėl rekomenduoju visiems, esant galimybei, važiuoti 
ir viską atrasti patiems.“  
 

"... Visų pirma tai anglų kalbos vartojimas - jaučiu labai didelį šuolį į priekį“.  
 
"... Tiek akademine, tiek kultūrine prasme išmokau tikrai daug, spėjau daug 
ir pamatyti. Žinoma, visada galima daugiau, jei tik yra noro ir galimybių“.  
 
"... Išvydau kitokius mokymo metodus, mokytis buvo įdomu (...). 
Rekomenduočiau susisiekti su ten jau buvusiais studentais, taip pat prašyti 
užsienio universiteto visos reikiamos informacijos ir nepergyventi jei greitai 
negaunate atsakymo“.  
 
"... Studijų pradžioje galite jaustis vieniši ar liūdni ir galvoti ar gerai padarėte 
atvažiavę, tačiau pradžia visada sunki ir svarbu nenukabinti nosies. Patarčiau 
kuo daugiau bendrauti, būti nuolankiems, nes gyvensite su žmonėmis, kurie 
tikriausiai ne visi bus prie širdies. Reikia išmokti bendrauti su įvairias 
žmonėmis ir visus vertinti lygiai. Neužsidarykite kambary ir nebijokite 
kalbėti“. 

 


