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ISEP (International Student Exchange 
Programs) studentų mainų programa savo 
veiklą pradėjo 1979 m. kaip 7 aukštojo 
mokslo institucijų tinklas, kasmet  
sulaukiantis vis didesnio susidomėjimo bei 
naujų institucijų noro prisijungti. Šiandien 
tinklas siekia daugiau nei 300 aukštojo 
mokslo iš 56 šalių.  

 
ISEP pagrindiniai tikslai yra partnerinių 
institucijų studentams suteikti prieigą prie 
unikalių studijų programų, palengvinti 
studentų integraciją priimančioje institucijoje  

Turinys 

bei užtikrinti akademinį studijų užsienio 
universitete pripažinimą siunčiančioje 
institucijoje griežtai išlaikant studentų mainų 
abipusiškumą. 

 
Vilniaus Universitetas ISEP nariu tapo 2010 
m. Dalyvavimas ISEP Vilniaus universiteto 
studentams gali tapti ne tik neįkainojama 
asmenine patirtimi, bet ir užtikrinti 
prasmingą studentų intelektualinį 
tobulėjimą. ISEP atveria universiteto 
studentams duris į tuos prestižinius pasaulio 
universitetus, kurie iki šiol buvo 
nepasiekiami.

 
 

1. Kokias mobilumo galimybes siūlo ISEP ? 4 

Studentų mainų galimybės (ISEP-Exchange) 4 
Studentų mobilumo galimybės nevykdant mainų 
 (ISEP-Direct) 4 

2. Kas gali dalyvauti mainuose? 5 

3. ISEP konkursas  6 

I etapas: vidinė vu atranka 6 
II etapas: pagrindinė ISEP programos atranka 7 

4. Kaip tinkamai pasirinkti universitetą? 8 

5. Šis bei tas apie universitetų pasirinkimo taisykles 9 

6. ISEP kontaktai  10 
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1. Kokias mobilumo 
galimybes siūlo ISEP? 

 
 

Studentų mainų galimybės 
(ISEP-Exchange) 

 

Šis mobilumo modelis užtikrina mainų 
abipusiškumą, t.y. institucija įsipareigoja priimti 
tiek studentų, kiek jų yra išsiuntusi. Kiekvienam 
išvykstančiam studentui yra garantuojamas 
nemokamas mokslas, apgyvendinimas bei 
maitinimas, tai atitinkamai užtikrinama ir 
kiekvienam atvykstančiam studentui.  ISEP yra 
numatęs du studentų mainų tipus: 

— mainai vyksta tik tarp institucijos ir JAV 
universitetų. Visų ISEP mainuose 
dalyvaujančių JAV institucijų sąrašas čia;  

— mainai vyksta ir tarp skirtingų tarptautinių 
ISEP partnerių (pavyzdžiui, manai galimi ne 
tik taip Vilniaus universiteto ir JAV 
universitetų, bet tarp Vilniaus universiteto ir 
Meksikos, Japonijos ir kt. šalių universitetų). 
Tarptautinių partnerių, tarp kurių gali vykti 
manai, sąrašas čia (analizuoti tik tas 
institucijas, kurios turi I-to-I International 
Exchange ženkliuką). 

Planuojamos išlaidos1 : 

— 100 USD paraiškos mokestis 
(application fee); 

— 325 USD registracijos mokestis 
(placement fee); 

— ISEP sveikatos draudimas apie 75 
USD/mėn.; 

— Anglų kalbos testo mokestis 
(TOEFL/EILTS); 

— kelionės ir vizos mokesčiai; 

— užstatas bendrabučiui grąžinamas 
studijoms pasibaigus); 

— galimos papildomos išlaidos studijoms 
(knygos, kopijavimas ir kt..); 

— asmeninės išlaidos. 

Studentų mobilumas 
nevykdant mainų  (ISEP-Direct) 

 

šis mobilumo modelis studentams suteikia 
galimybę rinktis unikalias studijų programas 30-
yje pasaulio šalių už mažesnį nei įprasta studijų 
mokestį. Šios programos tampa prieinamos 
visiems ISEP partnerinių institucijų studentams, 
tačiau priimanti institucija neužtikrina 
atvykstantiems studentams nemokamo 
apgyvendinimo bei maitinimo – pragyvenimo 
išlaidos lieka studento atsakomybe. Institucijų, 
kurios gali priimti studentus nevykdydamos 
mainų, sąrašas čia (tik institucijos su direct 
ženkliuku). 

Planuojamos išlaidos 2 : 

• 100 USD paraiškos mokestis (application fee); 

• 325 USD registracijos mokestis (placement fee); 

• ISEP sveikatos draudimas 75 USD/mėn.; 

• Anglų kalbos testo mokestis (TOEFL/EILTS); 

• Kelionės ir vizos mokesčiai; 

• užstatas bendrabučiui grąžinamas studijoms 
pasibaigus); 

• galimos papildomos išlaidos studijoms (knygos, 
kopijavimas ir kt..); 

• asmeninės išlaidos. 
 
 
 
 
 

1 Moka tik tie studentai, kurie pereina vidinę 
VU atranką. 
2 Vykstant per ISEP-Direct, VU vidinė 
atranka nėra vykdoma, nurodytus 
mokesčius moka visi studentai, kurie nori 
dalyvauti mainuose.
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2. Kas gali dalyvauti ISEP 
mainuose? 

 
 
 

 

Studentai gali dalyvauti ISEP mainuose, 
jei jie: 

— yra VU nuolatinių studijų studentai (BA, 
MA, PhD, pirmenybė teikiama antrosios 
ir trečiosios pakopos studentams); 

— yra iki planuojamų studijų užsienyje 
pradžios pradžios baigę du pirmosios 
studijų pakopos kursus; 

— yra antrosios pakopos studentai iki planuojamų 
studijų pradžios VU baigę pirmąjį semestrą; 

— yra motyvuoti bei geba užsienio universitete 
susidaryti savo studijų lygį ir kryptį atitinkančias 
programas; 

— nėra paskutinio semestro studentai. 
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3. ISEP konkursas 
 
 
 

I etapas: vidinė VU atranka  
 

ISEP konkursas įprastai organizuojamas vieną 
kartą per metus, t.y. gruodžio mėnesį. 
Konkurso metu atrenkami studentai studijoms 
užsienyje ateinančių mokslo metų rudens 
semestrui ir/arba visiems ateinantiems mokslo 
metams. Neišnaudojus visų turimų kvotų, gali 
būti skelbiama papildoma atranka gegužės 
mėnesį ateinančių mokslo metų pavasario 
semestro studijoms užsienio universitetuose, 
tad programa besidomintys studentai kviečiami 
nuolat sekti Tarptautinių ryšių naujienose 
skelbiamus kvietimus.  

 

 
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti 
vidinei atrankai: 

 

1. Išrašas iš dekanato apie akademinius 
rezultatus (magistro ir doktorantūros 
studentai pateikia diplomo kopiją(anglų 
kalba); 

2. Motyvacija anglų kalba; 

3.  Institucijų, kuriose studentas norėtų 
studijuoti, sąrašas (nurodyti iki 10 
institucijų prioritetine tvarka); 

4. Bent penkiose institucijose sudaryti 
preliminarų studijų planą (kiekvienai 
institucijai galima pildyti atskirą 
Learning Agreement lapą, visos 
programos turi būti pateikiamos 
atrankos komisijai su fakulteto 
koordinatoriaus parašais). 

 
Atrankos proceso organizavimas 
Studentų atranką vykdo ISEP atrankos komisija, 
kurios sudėtis kasmet kinta. Bent du komisijos 
nariai būna akademinės srities atstovai iš 
skirtingų fakultetų.  

Tam, kad būtų užtikrintas atrankos 
objektyvumas, bent vienas komisijos narys yra 
nepriklausomas vertintojas. Galutinį atrinktų 
studentų sąrašą tvirtina Vilniaus 
universiteto ISEP programos koordinatorė. 
Apie VU vidinės atrankos rezultatus visus 
studentus informuojame asmeniškai 
telefonu arba el. laišku ne vėliau kaip trys 
savaitės po paraiškų teikimo termino. 

        

        Atrankos kriterijai  
 

Pagrindiniai atrankos kriterijai: 

— teisingai pasirinkti universitetai, t.y. ar iš paraiškos 
dokumentų yra aišku, jog studentas sugebės 
susidaryti jos/jo studijų lygį ir kryptį atitinkančią 
studijų programą; 

— motyvacija, t.y. ar studentas sugeba aiškiai ir 
pagrįstai išdėstyti motyvus, kuo jai/jam 
reikšmingos ISEP studijos; 

— kalbos, kuria bus dėstoma dalykai užsienio 
universitete, mokėjimas. EILTS/TOEFL ar bet koks 
kitas kalbos lygį patvirtinantis dokumentas pliusas; 

— akademiniai rezultatai 

 
Papildomi kriterijai: 

— Pirmumas teikiamas magistrantūros ir 
doktorantūros studentams, vis tik pateikus 
stiprią motyvaciją, daug galimybių pereiti ISEP 
atranką turi ir bakalauro pakopos studentai; 

— Pirmumas teikiamas studentams kurie  

motyvuotai pagrindžia akademinę būtinybę  

vykti į kitą ne Europos Sąjungos šalį (į ES 
universitetus studentai turi pakankamai daug 
galimybių išvykti per Erasmus+ programą). 

 
 

 

3   Tikslus registracijos terminas kasmet šiek tiek keičiasi, 
visada patikrinkite informaciją: www.vu.lt  → 
Tarptautiniai ryšiai→ Naujienos
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Paraiškų pateikimo terminas vidinei 
atrankai yra birželio 14 d. 3

 

http://www.vu.lt/


II etapas: pagrindinė ISEP programos 
atranka 

 
Paaiškėjus vidinės atrankos rezultatams, 
organizuojamas atrinktų studentų 
susitikimas su universiteto ISEP 
koordinatore ir duodami paskutiniai 
patarimai, ką ir kaip reikia pildyti, kad 
sėkmingai pereitumėte ISEP centrinio biuro 
atranką. 
 

 

VU vidinę atranką perėję studentai gauna 
prieigą prie ISEP online registracijos 
formos. 

 

Per dvi-tris savaites nuo paraiškų teikimo 
termino ISEP pradeda analizuoti 
paraiškas ir 6-8 savaičių laikotarpyje 
sužinoma į kokį universitetą VU studentas 
yra priimamas. Apie 90% visų paraiškų 
yra sėkmingai patvirtinama. 

Po to tiek studentas, tiek universiteto ISEP 
koordinatorius informuojami apie 
tolimesnę registracijos eigą. Studentas, 
sužinojęs į kokį universitetą vyks, gali 
tiesiogiai komunikuoti su to universiteto 
koordinatoriumi, pradėti tvarkytis vizą ir 
planuoti studijas. 
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Paraiškų teikimo terminas ISEP 
centriniam biurui Jungtinėse Amerikos 
Valstijose yra vasario 15 d. (teikiant 
paraišką rudens semestrui arba 
akademiniams metams) bei rugsėjo 1 d. 
(teikiant paraišką pavasario semestrui, jei 
buvo organizuotas papildomas 
konkursas). 



4. Kaip tinkamai pasirinkti 
universitetą? 

 
 
 

 

Rinkdamiesi universitetus, 
apgalvokite šiuos klausimus: 

 

— Koks mainų modelis Jus labiausiai 
tenkina? 

 
Norite studijuoti JAV ar kitoje šalyje? Jus 
tenkintų tik ISEP mainų galimybės, ar galite 
važiuoti ir į tuos universitetus, kurie mainų 
nevykdo (ISEP-Direct)? 

 

— Kokie jūsų akademiniai interesai? 
 

Ar Jūsų studijų programoje numatyti 
dalykai, kuriuos privalėsite laikyti studijų 
užsienyje metu? Ar kursų pasiūla tinka Jūsų 
lygio studentams? Galite pasinaudoti ISEP 
tinklalapyje veikiančia paieškos Explore 
funkcija, kuri skirta paieškai palengvinti.  

— Koks jūsų kalbinis pasirengimas? 
 

Is your language level acceptable for the 
universities you want apply? Do you have 
required language certificates? IMPOR- 
TANT: if foreign university strictly requires 
EILTS/TOEFL test results, you must provide 
them before the deadline showed in the 
main ISEP website (preparing documents 
for internal audition test results are not nec- 
essary. Second and third cycle students 
could have higher requirements for lan- 
guage skills. 

 
— Kokio dydžio institucijos Jus 

domina ? 
 
Norite daugiau individualaus dėmesio? Rinkitės 
mažesnius universitetus! Vis tik didesni universitetai 
gali turėti didesnę Jums tinkamų dalykų pasiūlą. 

— Kokios yra jūsų finansinės 
galimybės? 

 

Pasvarstykite, ar tikrai galėsite pragyventi 
užsienyje.  Visada išanalizuokite, koks Jus 
dominančioje šalyje yra pragyvenimo lygis, 
kokios bus kelionės išlaidos ir pan. 
 
— Koks studijų periodas Jums 

geriausiai tiktų? 
 

Norite studijuoti semestrą ar akademinius 
metus? 

 

— Priėmimo galimybės 
 

Kai kurie universitetai priima daugiau 
studentų, kiti mažiau. Į vienus konkursai 
didesni, į kitus mažesni. Renkantis 
universitetą visada patikrinkite jo siūlomos 
programos Chances of Placement. 

 
Svarbu suprasti, kad užsienio universitetai 
gali priimti tik tam tikrą skaičių mainų stud- 
entų, tad daug kas priklausys nuo Jūsų 
pateiktų registracijos dokumentų, ypač 
akademinių pasiekimų, rekomendacijų, 
motyvacijos, kalbos testo rezultatų, tad 
viską pildykite labai atsakingai. Galutinius 
atrankos rezultatus nulems tai, kiek ir kokie 
studentai teiks paraišką studijuoti Jūsų 
norimame universitete, apie 85% iš visų 
ISEP paraiškų studentai yra priimami į vieną 
iš trijų pirmųjų universitetų. 
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5. Šis bei tas apie 
universitetų pasirinkimo 
taisykles 

 

 

Tinkamai pasirinkti užsienio universitetai 
yra vienas pagrindinių žingsnių sėkmingos 
atrankos procese. Teikiant paraišką 
dalyvauti ISEP programoje, studentai 
turėtų būti pakankamai lankstūs dėl 
institucijos pasirinkimo ir paraiškoje 
nurodyti iki 10 institucijų (prioritetine 
tvarka) sąrašą, kuriose norėtų studijuoti. 

 
Jeigu norite studijuoti Jungtinėse 
Amerikos Valstijose: 

 

— ISEP mainuose dalyvaujančių JAV 
institucijų sąrašą rasite čia 

— Įsitikinkite, kad bent viena iš pirmų trijų 
institucijų, kurias nurodote paraiškoje, 
turėtų puikias, labai geras arba geras 
priėmimo galimybės (informaciją tikrinti 
kiekvienos programos apraše)  

— Paraiškoje galite nurodyti tik vieną 
universitetą, kuris gali priimti labai ribotą 
studentų skaičių (Chances of Placement: 
Most Competitive). Šis universitetas Jūsų 
paraiškoje turėtų būti pasirinktas pirmu 
numeriu, antraip paraiška į šį universitetą 
nebus svarstoma 

— Neteikite paraiškų į universitetus, kurie negali 
priimti studentų (Closed for Applications) 

— ISEP dalyvauja trys universitetų 
konsorciumai: Šiaurės Karolinos; 
Džordžijos bei Misūrio. Studentai turėtų 
žinoti, kad pasirinkdami vieną iš 
konsorciumo universitetų teikia 
paraišką į konsorciumą bendrai, tad gali 
būti, kad studentą priims kita institucija 
nei jis nurodė paraiškoje 

— Jei užsienio universitetas reikalauja  

EILTS/TOEFL testo ar bet kokio kito 
dokumento, patvirtinančio Jūsų kalbos 
mokėjimą, jį privaloma išsilaikyti iki 
numatytų ISEP programos paraiškų teikimo 
terminų. Teikiant paraišką 
rudens/akademinių metų studijoms, 
vėliausia testo laikymo data yra sausio 1 d., 
teikiant paraišką pavasario semestro 
studijoms – liepos 15 d. Laiku nepateikus 
kalbos testo rezultatų, studento paraiška 
nesvarstoma. 

 
Jeigu norite studijuoti kitose pasaulio 
valstybėse: 

 
— ISEP narių, kurie mainus gali vykdyti su 

kitomis pasaulio aukštojo mokslo 
institucijomis, sąrašas čia 

— Teikdami paraišką visada pasitikrinkite, 

kokios galimybės būti atrinktiems į Jūsų 

norimą universitetą (Chances of Placement). 

Jei renkatės institucijas, kuriose priėmimo 
galimybės yra ribotos, būtinai paraiškoje 
nurodykite bent keletą universitetų, į kuriuos 
norėtumėte vykti 

— Teikiant paraišką, joje galima rinktis  

tiek JAV, tiek kitų pasaulio šalių universitetus, 
tačiau turi aiškiai matytis, kam teikiate  

pirmenybę 

— Do Venkite rinktis Europos universitetų, nes 
Vilniaus universiteto studentai tikrai turi  

daug galimybių praleisti dalį savo studijų  

viename iš Europos universitetų per Erasmus+ 
programą
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https://www.isepstudyabroad.org/member-universities
https://www.isepstudyabroad.org/member-universities


6. ISEP kontaktai 

Kilus klausimams susiekite su VU 
ISEP koordinatoriumi 

 

Julius Pukelis 
Tarptautinių ryšių skyrius 
VU centriniai rūmai, Universiteto g. 3, 
 242 kab.  
Tel: +370 5 268 7156 
Email: julius.pukelis@cr.vu.lt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
Informacija atnaujinta: 2018.05.14

ISE
P

 S
tu

d
e

n
tų

 M
a

in
a

i 

Svarbu! 

Dėl studentų, norinčių dalyvauti ISEP mainuose, 
užklausų gausos, reikalaujama, kad 
komunikacija su JAV centrinio biuro ISEP 
koordinatoriais vyktų tik per universiteto ISEP 
koordinatorių, tiesiogiai ISEP siunčiamos 
studentų užklausos nebus atsakinėjamos. 

mailto:julius.pukelis@cr.vu.lt
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