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Kas yra kviestinio personalo dėstymo vizitas?  

Erasmus dėstymo vizitas - tai laikotarpis, kurį kviestinis asmuo iš užsienio įmonės ar organizacijos 

praleidžia Universitete dėstydamas studentams, siekiant:  

 suteikti galimybių turtinti ir plėsti Universitete dėstomų kursų turinį;  

 prisidėti prie bendradarbiavimo stiprinimo, įskaitant ir studentų Erasmus praktiką.  

 

Kas gali kviestis įmonių atstovus dėstymo vizitui Universitete?  

 akademiniai kamieniniai ir jiems prilyginami padaliniai; 

 akademinių kamieninių padalinių statusą turintys centrai; 

 mokslo institutai; 

 kiti kamieniniai padaliniai, tinkamai pagrindę poreikį. 

 

Iš kokių įmonių galima kviesti personalą dėstymo vizitui?  

Bet kurių įmonių ar organizacijų, įsteigtų Erasmus+ programoje dalyvaujančioje šalyje, 

nepriklausomai nuo jų dydžio, teisinio statuso ar veiklos sferos, pvz.: 

 Valstybinių ar privačių įmonių (įskaitant ir socialines įmones); 

 Vietos, regiono ar nacionalinio lygmens viešųjų įstaigų; 

 LR diplomatinių atstovybių; 

 ES institucijų; 

 Mokslinių tyrimų institutų / centrų, besiverčiančių privačia praktika; 

 Švietimo įstaigų (nuo ikimokyklinio ugdymo iki vidurinio ugdymo, įskaitant ir profesinį 

rengimą bei suaugusiųjų švietimą); 

 Ne pelno organizacijų, asociacijų, nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir kt. 

 

Kokia veikla galima dėstymo vizito Universitete metu?  

 Paskaitos; 

 Seminarai.  

 

Dėstymo vizitas vyksta pagal iš anksto suderintą ir Universiteto bei kviestinio asmens patvirtintą 

dėstymo Universitete programą, kurioje nurodomas dėstymo vizito tikslas ir programos turinys.  

 

Kokia dėstymo vizito Universitete trukmė?  

Dėstymo vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės laiko. Tačiau atsižvelgiant į 

Universitetui skirtą finansavimą, rekomenduojama Erasmus kviestinio personalo iš įmonių dėstymo 

vizito Universitete trukmė – 2-5 darbo dienos + 2 dienos kelionei. Dėstymui turi būti skiriamos bent  

8 valandos per savaitę (arba trumpesnį vizito laiką). 

 

Iš kokių šalių galima kviesti dėstymo vizitui Universitete?  

Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Islandija, Jungtinė 

Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, 

Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, 

Turkija, Vengrija, Vokietija. 

 



Kokios kviestinio personalo iš įmonių finansavimo sąlygos?  

Erasmus lėšomis, kurias administruoja VU Studentų paslaugų ir karjeros skyrius, dengiamos:  

 pragyvenimo išlaidos (viešbutis ir dienpinigiai): vienos dienos norma – 85 eurai; 

 kelionės išlaidos, kurių dydis nustatomas pagal atstumą nuo išvykimo vietos iki Lietuvos 

(Vilniaus miesto; Kauno miesto, jei vizitas numatytas VU Kauno fakultete), remiantis 

Europos Komisijos atstumų skaičiuokle: 

Atstumas Suma eurais 

100-499 km 180 

500-1999 km 275 

2000-2999 km 360 

3000-3999 km 530 

4000-7999 km 820 

virš 8000 km 1100 

Ką daryti norint gauti finansavimą kviestinio personalo dėstymui Universitete? 

Padaliniai (katedros / klinikos / institutai / centrai), norintys pasikviesti užsienio įmonės atstovą dėstyti 

Universitete, turi:  

1. Kreiptis į savo padalinio Erasmus bendradarbiavimo su įmonėmis koordinatorių ir aptarti 

planuojamo dėstymo vizito tikslus bei finansavimo galimybes.  

2. Gavus patvirtinimą, kad vizitas bus finansuojamas, pateikti savo padalinio vadovui vizuoti su 

kviestiniu asmeniu suderintą ir jo pasirašytą dėstymo programą anglų kalba (faksimilę/skanuotą 

dokumentą). 

3. Pateikti pasirašytą dėstymo programą savo padalinio Erasmus bendradarbiavimo su įmonėmis 

koordinatoriui.  

 

Kai padalinio Erasmus bendradarbiavimo su įmonėmis koordinatorius patvirtina kviestinio asmens 

dėstymo programą, institucinis Erasmus bendradarbiavimo su įmonėmis koordinatorius Studijų 

direkcijoje susisieks su kviestiniu asmeniu dėl finansinės sutarties dėstymo vizitui Universitete ir kitų 

su vizitu susijusių dokumentų parengimo.  

 

Kokiais kriterijais vadovaujantis skiriama Erasmus dotacija dėstymui Universitete?  

Priimant sprendimus dėl Erasmus dotacijos dėstymui Universitete skyrimo, pirmenybė teikiama:  

 Pirmą kartą į priimantį padalinį atvykstančiam kviestiniam asmeniui; 

 Dėstymo programa turi būti suderinta su  padalinyje įgyvendinamais atitinkamais studijų 

dalykais (moduliais); 

 Dėstymo vizitas turi suteikti galimybių turtinti ir plėsti dėstomų studijų dalykų (modulių) turinį 

bei prisidėti prie bendradarbiavimo stiprinimo, įskaitant ir studentų Erasmus praktiką. 

 

 

Turite klausimų dėl kviestinio personalo dėstymo vizitų?  

Vilniaus universiteto Studentų paslaugų ir karjeros skyrius  

Gina Jagelavičiūtė 

Tel. +370 5 236 6011 

El. paštas: gina.jagelaviciute@cr.vu.lt  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
mailto:gina.jagelaviciute@cr.vu.lt

