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MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
STUDENTŲ JUDUMO STUDIJOMS PAGAL MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ
PROGRAMOS ERASMUS PAPROGRAMĘ 2013/2014 STUDIJŲ METAIS ATRANKOS
SĄLYGOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios Mykolo Romerio universiteto studentų judumo studijoms pagal Mokymosi visą gyvenimą programos
(toliau – MVG programa) Erasmus paprogramę 2013/2014 studijų metais atrankos sąlygos (toliau – Tvarka) nustato
Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universitetas) studentų atrankos dalinėms studijoms užsienyje pagal – MVG
programos Erasmus paprogramę (toliau Erasmus studijos) organizavimo ir vykdymo tvarką 2013/2014 studijų metais.
Tvarka parengta vadovaujantis ES MVG Erasmus mobilumo administravimo ir lėšų panaudojimo taisyklėmis mokslo ir
studijų institucijoms studentų mobilumui.
2. Judumas Erasmus studijoms – tai bakalauro, magistrantūros studento bei doktoranto studijų arba studijų
su integruota praktika laikotarpis (mažiausiai 3 mėn.) vienoje iš užsienio aukštojo mokslo institucijų, su kuria
Universitetas bendradarbiauja pagal MVG programą studentų judumo Erasmus studijoms veikloje. Judumui Erasmus
studijoms studentas gali išvykti tik šia Tvarka patvirtintu atrankos būdu.
3. Fakulteto (Instituto) MVG Erasmus programos koordinatorius – rektoriaus įsakymu paskirtas
darbuotojas.
4. Fakulteto (Instituto) atrankos komisija (toliau – Atrankos komisija) – Fakulteto dekano sudaryta
mažiausiai 3 asmenų komisija, atsakinga už Fakulteto studentų atrankos vykdymą Erasmus studijoms.
5. Erasmus stipendija studijoms (toliau – Erasmus stipendija) – tai dotacija, skirta iš dalies finansuoti
atrinkto studento su Erasmus stipendija studijų laikotarpį užsienyje. Erasmus stipendiją sudaro lėšos iš Europos
Sąjungos biudžeto ir/arba papildomos lėšos iš LR valstybės biudžeto.
6. Erasmus studijoms atrinktų studentų sąrašas – konkursinio balo mažėjimo tvarka surašytas konkurso
dalyvių, atitikusių kandidatams keliamus reikalavimus, sąrašas, kurį sudaro:
6.1. Atrankos komisijos atrinkti studentai Erasmus studijoms (toliau – Erasmus studentai), kuriems
skiriama Erasmus stipendija studijoms (konkursinio balo mažėjimo tvarka pagal disponuojamų Erasmus stipendijų
studijoms lėšų kiekį);
6.2. Atrankos komisijos atrinkti studentai Erasmus studijoms kurie gali vykti studijuoti savo lėšomis kaip
Erasmus studentas su „Nuline stipendija” arba pretenduoti į Erasmus stipendiją studijoms jei studijų vietos ir
Erasmus stipendijos studijoms atsisakys arba neteks teisės į Erasmus stipendiją studijoms studentas, kuriam buvo
numatyta skirti Erasmus stipendiją studijoms.
7. Erasmus studentas su „Nuline stipendija”– tai studentas, kuris atrinktas Erasmus studijoms pagal šią
tvarką į vieną iš studento pasirinktų institucijų ir naudojasi visais Erasmus studento privalumais, bet negauna Erasmus
stipendijos studijoms, t.y. pats finansuoja savo pragyvenimą užsienyje. Erasmus studento su „Nuline stipendija”
statusas suteikia tokias pačias teises ir studijų sąlygas kaip ir gaunančio Erasmus stipendiją studijoms – t. y. nemoka
mokesčių už studijas priimančiame universitete ir užtikrinamas akademinis studijų užsienyje pripažinimas.
8. Pasirinktos aukštojo mokslo institucijos (toliau – Pasirinkta institucija) – tai studento prioriteto tvarka
pasirinktos dvi užsienio aukštojo mokslo institucijos Erasmus studijoms 2013/2014 s. m. rudens arba 2013/2014 s. m.
pavasario semestrui. Institucijų sąrašas sudaromas iš užsienio aukštojo mokslo institucijų, su kuriomis Universitetas
bendradarbiauja Erasmus studentų judumo studijoms veikloje. Institucijų sąrašas, iš kurių studentai gali rinktis tinkamą
užsienio aukštojo mokslo instituciją Erasmus studijoms skelbiamas atrankos metu Universiteto tinklalapyje Erasmus
programos skiltyje.
9. Erasmus intensyvūs kalbų kursai (angl. Erasmus Intensive Language Courses – toliau EILC) – tai
specializuoti rečiau vartojamų ir dėstomų kalbų kursai, organizuojami šalyse, kuriose tos kalbos vartojamos kaip
mokymo kalbos aukštojo mokslo institucijoje. Anglų, vokiečių, prancūzų ir ispanų (kastilų) kalboms EILC nėra
rengiami.
9.1. EILC kursuose gali dalyvauti Atrankos komisijos atrinkti studentai Erasmus studijoms. Studentai atrinkti
Erasmus studijoms paraiškas dėl dalyvavimo EILC pateikia Tarptautiniam studentų biurui. Paraiškų EILC formos ir
terminai skelbiami Universiteto tinklalapyje bei el. paštu kiekvienam Erasmus studijoms atrinktam studentui. Įvertintos
ir apibendrintos EILC paraiškos siunčiamos EILC organizuojančiai institucijai ir priimančiosios šalies nacionalinei
agentūrai. Atranką EILC bendrai vykdo EILC organizuojanti institucija ir priimančiosios šalies nacionalinė agentūra.
10. Tarptautinis studentų biuras (toliau – TSB) Universiteto Akademinių reikalų centro padalinys,
administruojantis studentų ir dėstytojų mainus pagal tarptautines studijų mainų programas, priimantis studentų,
dalyvaujančių judumo studijoms pagal Erasmus programą atrankoje, paraiškas.
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II. REIKALAVIMAI KANDIDATAMS
11. Atrankoje Erasmus studijoms gali dalyvauti:
11.1. Universiteto bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų II ir III kurso studentai;
11.2. Universiteto nuolatinių, laipsnį suteikiančių bakalauro studijų programų studentai,
trečiųjų šalių piliečiai, baigę 3 studijų programos semestrus ir surinkę nemažiau kaip 90 ECTS
studijuojamos studijų programos kreditų;
11.3. Universiteto magistrantūros nuolatinių ir ištęstinių studijų I kurso studentai, ES
piliečiai. Prioritetas teikiamas Universiteto jungtinių magistrantūros studijų studentams;
11.4. Universiteto nuolatinių, laipsnį suteikiančių magistrantūros studijų programų
studentai, trečiųjų šalių piliečiai, baigę I studijų programos semestrą;
11.5. Universiteto nuolatinių ir ištęstinių studijų doktorantai, pateikę mokslinio darbo
vadovo ir katedros vedėjo sutikimus;
11.6. Atrankoje Erasmus judumui studijoms gali dalyvauti studentas turintis ne daugiau nei
vieną akademinę skolą. Studentas teikdamas paraišką patvirtina ir prisiima asmeninę atsakomybę,
kad atsiskaitys už akademinę skolą likus ne mažiau kaip 2 (dviem) mėnesiams iki išvykimo.
Neatsiskaičius studentas negalės vykti studijuoti bei gauti Erasmus stipendijos studijoms. Atrankos
komisija turi teisę atrinkti studentą, kuris neturi akademinės skolos.
12. Studentai, teikiantys paraišką atrankai Erasmus studijoms, turi atitikti žemiau
nurodytus reikalavimus:
12.1. neturėti finansinių įsiskolinimų Universitetui (iki paraiškos pateikimo visi finansiniai
įsiskolinimai Universitetui turi būti sumokėti);
12.2. visų semestrų svertinis vidurkis privalo siekti ne mažesnį nei 7 balų svertinį vidurkį;
12.3. užsienio kalbos egzamino įvertinimas privalo siekti ne mažesnį kaip 8 balų
įvertinimą. Išimtinais atvejais Fakulteto (instituto) atrankos komisija gali leisti konkurse dalyvauti
studentui, kurio užsienio kalbos egzamino įvertimas yra 7 balai. Užsienio kalbos mokėjimo lygis
privalo siekti ne mažesnį kaip B1 lygį.
12.3.1. Nelaikiusiems užsienio kalbos egzamino skaičiuojamas užsienio kalbų žinių
įvertinimo formoje (forma pateikta Universiteto tinklalapyje Erasmus programos skiltyje) nurodytas
ne mažesnis kaip 8 balų įvertinimas.
12.3.2. Tarptautinio užsienio kalbos mokėjimo testo įvertinimas privalo atitikti ne mažesnį
kaip 8 balų įvertinimą.
12.3.3. Jei paraiška teikiama į aukštojo mokslo institucijas, kuriose studijos vyksta ne
anglų kalba, o kita užsienio kalba, studentas privalo pateikti konkretų tos kalbos mokėjimą įrodantį
dokumentą arba mokytojo/tutoriaus parašu patvirtintą užsienio kalbų žinių įvertinimo formą (forma
pateikta Universiteto tinklalapyje Erasmus programos skiltyje). Užsienio kalbos mokėjimo lygis
privalo siekti ne mažesnį kaip B1 lygį.
13. Studentas dalyvaujantis atrankoje Erasmus studijoms turi:
13.1. atsakingai suplanuoti Erasmus studijas ir turėti pagrįstą motyvaciją studijuoti
užsienyje. Studijų/pasirenkamų dalykų planas ir motyvacija pildomi nustatytos formos elektroninėje
paraiškoje;
13.2. susipažinti su užsienio aukštojo mokslo institucijų pasiūlyta studijų programa (studijų
dalykų atitikimu studijų krypčiai, galimybėmis surinkti reikiamą kreditų skaičių studijuojama
kalba). Studijų/pasirenkamų dalykų planas pildomas nustatytos formos elektroninėje paraiškoje;
13.3. susipažinti su Erasmus programos finansavimo sąlygomis (žr. VI skyrių);
13.4. susipažinti su apgyvendinimo sąlygomis užsienio aukštojo mokslo institucijose.
14. Atrankoje Erasmus studijoms negali dalyvauti:
14.1. studentai, kurie ankstesniais metais, ar studijų kitoje aukštojo mokslo institucijoje
metu buvo išvykę studijuoti pagal Erasmus programą;
14.2. asmenys neatitinkantys 11, 12 punktuose išvardintų reikalavimų.



Išimtinais atvejais Fakulteto (Instituto) atrankos komisija gali nuspręsti kitaip.
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III. ATRANKOS KRITERIJAI IR KONKURSINIO (ATRANKOS) BALO
SANDARA
15. Konkurso dalyvių atranka vykdoma atsižvelgiant į šiuos atrankos kriterijus:
15.1. bendras visų semestrų svertinis vidurkis ne mažesnis nei 7 balai, jungtinių
magistrantūros studijų programų studentams pridedant papildomą 1 balą (konkursinio balo
sandaros formulėje – A);
15.2. užsienio kalbos žinių įvertinimas ne mažesnis nei 8 balai* (konkursinio balo sandaros
formulėje – B);
15.3. studijų užsienyje motyvacijos įvertinimas (maksimaliai 5 balai) (konkursinio balo
sandaros formulėje – C);
15.4. aktyvus dalyvavimas Erasmus studentų kuratorių arba Mykolo Romerio universiteto
studentų mokslinėje, visuomeninėje, sportinėje veikloje (maksimaliai 1 balas) (konkursinio balo
sandaros formulėje – D);
15.5. užsienio aukštojo mokslo institucijų pasiūlytos studijų programos pasirinkimas,
studijų programos organizavimo plano aprašymas (maksimaliai 1 balas) (konkursinio balo sandaros
formulėje – E).
16. Konkursinis (atrankos) balas apskaičiuojamas pagal formulę:
Konkursinis (atrankos) balas = A+B+C+D+E

Tęsinys kitame lape
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IV. DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR ATRANKOS
ORGANIZAVIMO TVARKA
17. Konkurse dalyvaujantys Universiteto studentai:
17.1. prisijungia prie savo Elektroninės studijų knygelės ir pildo nustatytos formos
elektroninę paraišką;
17.2. paraiškos duomenis išsaugo ir paraišką atspausdina;
17.3. iki nustatytų terminų (žr. V skyrių) išspausdintą ir savo parašu patvirtintą paraišką
kartu su papildomais dokumentais (jei reikia) teikia Tarptautiniam studentų biurui (toliau TSB) (IV208 kab.);
17.4. iki nustatyto termino (žr. V skyrių) Universiteto studentai, jei reikia, kartu su paraiška
privalo pateikti šiuos papildomus dokumentus:
17.4.1. patvirtinimus ir/ar pažymėjimų kopijas apie baigtus kalbos kursus, pasiektus kalbos
lygius su įvertinimu (žr. 12.4. punktą);
17.4.2. aktyvų dalyvavimą Mykolo Romerio universiteto studentų mokslinėje,
visuomeninėje, sportinėje, muzikinėje ir kt. veikloje, įrodančius dokumentus (būrelių vadovų
pažymas, rekomendacijas). Aktyvių Erasmus studentų kuratorių sąrašus pateiks ESN MRU Vilnius
prezidentas.
18. Universiteto doktorantai, negalintys pildyti paraiškos prisijungus prie savo
Elektroninės studijų knygelės, dėl paraiškos formos atrankoje Erasmus studijoms ir papildomų
dokumentų kreipiasi į TSB (IV-208 kab. arba el. paštu exchange@mruni.eu).
19. Studentas pateikęs paraišką su trūkumais atrankoje nedalyvauja. Trūkumais laikoma:
kai paraiška užpildyta nepilnai, kai esant poreikiui paraiška pateikta be papildomų dokumentų, kai
pareiškėjas neatitinka konkurso II skyriuje nustatytų reikalavimų.
20. V skyriuje nustatytu laiku atrankos dalyvių paraiškas TSB perduoda Fakulteto
(Instituto) MVG Erasmus programos koordinatoriui.
21. Atrankos komisija apibendrina paraiškas ir sudaro Fakulteto (Instituto) Erasmus
studijoms atrinktų studentų sąrašą konkursinio balo mažėjimo tvarka. Atrankos komisija gali
organizuoti pokalbį su kandidatais, pretenduojančiais į tą pačią instituciją ir surinkusiais vienodą
konkursinį balą. Atsižvelgiant į fakultetui (institutui) suplanuotų stipendijų Erasmus studijoms
skaičių sąraše pažymima, kuriems studentams skiriama Erasmus stipendija studijoms. Sąrašo
pabaigoje surašomi studentai, atrinkti Erasmus studijoms, galintys vykti studijuoti savo lėšomis
kaip Erasmus studentas su nuline stipendija. Sąrašo pabaigoje esantys studentai gali pretenduoti į
Erasmus stipendiją studijoms, jei studijų vietos ir Erasmus stipendijos studijoms atsisakys arba
neteks teisės į Erasmus stipendiją studijoms studentas, kuriam numatyta skirti Erasmus stipendiją
studijoms:
21.1. Atrankos komisija el. paštu gali skelbti likusių laisvų vietų sąrašą studentams
dalyvavusiems pagrindiniame konkurse, bet nepatekusiems nei į vieną iš dviejų pasirinktų
institucijų;
21.2. Atrankos komisijos protokolu patvirtintas sąrašas iki V skyriuje nustatytų terminų
pateikiamas TSB.
22. Studentai Erasmus studijoms atrenkami pagal konkursinio balo dydį.
23. Iki V skyriuje nustatytų terminų TSB paskelbia internete Erasmus studijoms atrinktų
studentų sąrašą. Studentas/ė turi teisę teikti apeliaciją arba kreiptis dėl atrankos rezultatų
išaiškinimo į savo fakulteto MVG Erasmus programos koordinatorių per tris kalendorines dienas
nuo Erasmus studijoms atrinktų studentų sąrašų paskelbimo dienos. Praėjus apeliacijų teikimo
terminui, visų Erasmus studijoms atrinktų studentų sąrašas kartu su rezerviniu sąrašu patvirtinamas
Universiteto rektoriaus įsakymu.
24. Atrankos komisija gali organizuoti papildomą konkursą į likusias laisvas vietas,
taikydama tuos pačius atrankos kriterijus. Paraiškų pateikimo terminai papildomam konkursui
skelbiami Universiteto tinklalapyje.
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V. KONKURSO TERMINAI
25. Mykolo Romerio universiteto studentų judumui Erasmus studijoms 2013/2014 s. m.
atranka vykdoma 2 pagrindiniais etapais, atrenkant studentus judumui Erasmus studijoms
2013/2014 s. m. rudens semestrą ir atrenkant studentus judumui Erasmus studijoms 2013/2014 s. m.
pavasario semestrą pagal 1 lentelėje nustatytus terminus.
1 lentelė. Mykolo Romerio universiteto studentų judumo Erasmus studijoms
2013/2014 s. m. atrankos etapai ir terminai:
Atrankos etapas
Atrankos
organizavimo tvarka
Paraiškų pateikimas

TSB paraiškas perduoda Fakulteto
atrankos komisijai
Atrankos komisija gali skelbti
kandidatų, kviečiamų į pokalbius
sąrašus.
Atrankos komisija el. paštu gali
skelbti likusių laisvų vietų sąrašą
studentams dalyvavusiems
pagrindiniame konkurse, bet
nepatekusiems nei į vieną iš dviejų
pasirinktų institucijų.
Jei studentas pageidauja toliau
dalyvauti konkurse, jis pildo ir
fakulteto atrankos komisijai teikia
nustatytos
formos
prašymą,
prašyme nurodo vieną instituciją iš
likusių laisvų vietų sąrašo.
Atrankos komisijos protokolu
patvirtintą atrinktų studentų sąrašą
Fakultetų
atrankos
komisija
perduoda TSB
TSB skelbia rezultatus
Atrinkti studentai el. paštu
exchange@mruni.eu siunčia
patvirtinimą, jei sutinka su
konkurso rezultatais.

I – etapas atrenkant studentus
2013/2014 s. m. rudens semestro
judumui Erasmus studijoms

II – etapas atrenkant studentus
2013/2014 s. m. pavasario semestro
judumui Erasmus studijoms

 nuo 2013 m. vasario 1 d. iki 2013 m.
vasario 14 d. 16 val. pretenduojantiems
į universitetus, kuriuose paraiškų
pateikimo terminai yra laikotarpyje nuo
2013 m. kovo 1 d. iki balandžio 1 d.;
 nuo 2013 m. vasario 4 d.
iki 2013 m. vasario 28 d.
16:00 val. visi kiti.
2013 m. kovo 4 d. 16:00 val.

 nuo 2013 m. rugsėjo 2 d. iki 2013 m.
rugsėjo 10 d. 16 val.
pretenduojantiems į universitetus,
kuriuose paraiškų pateikimo terminai
yra laikotarpyje nuo spalio 1 d. iki
spalio 15 d.;
 iki 2013 m. rugsėjo 26 d. 16:00 val.
visi kiti.
2013 m. rugsėjo 30 d. 16:00 val.

2013 m. kovo 7 d.

2013 m. spalio 3 d.

2013 m. kovo 7 d.

2013 m. spalio 3 d.

iki 2013 m. kovo 12 d.
16:00 val.

iki 2013 m. spalio 7 d. 16:00 val.

iki 2013 m. kovo 13 d.
16:00 val.

iki 2013 m. spalio 8 d. 16:00 val.

iki 2013 m. kovo 14 d.
18:00 val.
iki 2013m. kovo 15 d.
18:00 val.

iki 2013 m. spalio 9 d. 18:00 val.
iki 2013 m. spalio 10 d. 18:00 val.

26. Per tris kalendorines dienas nuo konkurso rezultatų paskelbimo studentas/ė turi teisę
teikti apeliaciją arba kreiptis dėl konkurso rezultatų išaiškinimo į savo fakulteto MVG Erasmus
programos koordinatorių.
27. TSB atrinktiems Erasmus studentams organizuoja informacinius seminarus, skirtus
studijoms užsienyje pasirengti. Seminarų vieta ir laikas skelbiami Universiteto tinklalapyje bei el.
paštu kiekvienam Erasmus studentui.
28. Atrankos komisija gali organizuoti papildomus konkursus į likusias laisvas vietas,
taikydama tuos pačius atrankos kriterijus. Paraiškų pateikimo terminai papildomiems konkursams
skelbiami Universiteto tinklalapyje.
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VI. ERASMUS PROGRAMOS FINANSAVIMO SĄLYGOS
29. Erasmus stipendijų skaičius ir dydis priklauso nuo Universitetui skirtų lėšų Erasmus
stipendijoms.
30. 2013/2014 s. m. planuojama skirti Erasmus stipendijas ne mažiau kaip 250 Erasmus
studentų.
31. Erasmus stipendijos skiriamos tik iš dalies padengti kelionės ir pragyvenimo
priimančiojoje šalyje išlaidas.
32. Vadovaujantis ES MVG Erasmus mobilumo administravimo ir lėšų panaudojimo
taisyklėmis mokslo ir studijų institucijoms studentų mobilumui, 2013/2014 s. m. Erasmus stipendijų
minimalūs dydžiai nustatyti pagal tris šalių grupės:
32.1. Studijoms pirmos grupės šalyse (Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė,
Prancūzija, Lichtenšteinas, Norvegija, Suomija, Švedija, Šveicarija) skiriama ne mažesnė nei 550
EUR stipendija;
32.2. Studijoms antros grupės šalyse (Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras,
Liuksemburgas, Malta, Nyderlandų K., Portugalija, Vokietija) – ne mažesnė nei 450 EUR
stipendija;
32.3. Studijoms trečios grupės šalyse (Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija,
Rumunija Slovėnija, Slovakija, Turkija, Vengrija) – ne mažesnė nei 350 EUR stipendija.
33. Atrankoje Erasmus studijoms taip pat gali dalyvauti studentai, neprašantys Erasmus
stipendijos studijoms (t.y. patys finansuojantys savo kelionės ir pragyvenimo užsienyje išlaidas).
Toks studentas įgyja Erasmus studento su nuline stipendija statusą.
34. Universitetas gali skirti papildomą judumo stipendiją Erasmus studentams, EILC kursų
organizatorių atrinktiems vykti į EILC kursus, arba studentas gali vykti į EILC kursus kaip
Erasmus studentas su nuline stipendija.
35. Erasmus studentai su negalia ar specialiaisiais poreikiais gali teikti paraišką
papildomam finansavimui gauti. Atrinktas Erasmus mobilumo dalyvis privalo pateikti Nacionalinei
Agentūrai prašymą ir paraišką, patvirtintą Erasmus institucinio koordinatoriaus likus bent 2 mėn. iki
studijų datos, bet ne vėliau kaip iki einamų metų gruodžio 1 d. Paraiškos forma yra patalpinta
Fondo tinklapyje. Švietimo mainų ir paramos fondo tinklalapyje: http://www.smpf.lt/lt/duk/erasmus
Papildomos stipendijos/dotacijos skyrimas pragyvenimo ir kelionės išlaidoms padengti vertinamas
kiekvienu atveju atskirai ir pagrįstas realiomis patirtomis išlaidomis. Šiuo atveju dotacija gali apimti
ir lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidas, jei tai pagrįsta. Dėl papildomos stipendijos /
dotacijos skyrimo yra pasirašoma atskira Dotacijos sutartis.
36. Jei Erasmus studentui yra paskirta Universiteto skatinamoji stipendija už studijų
rezultatus ar kita stipendija – ši stipendija yra mokama bendra tvarka ir Erasmus studijų metu.
37. Studijoms užsienyje finansuoti ar iš dalies paremti studentai gali prašyti paskolos iš
Valstybinio studijų fondo. Informacija apie paskolų teikimo sąlygas paskelbta internete:
http://www.vsf.lt/
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