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PATVITINTA
Mykolo Romerio universiteto
Rektoriaus 2011 m. birþelio 3 d.
ásakymu Nr. 1I-341
STUDENTØ JUDUMO STUDIJOMS IR PRAKTIKAI PAGAL MOKYMOSI VISÀ
GYVENIMÀ PROGRAMOS ERASMUS PAPROGRAMÆ ORGANIZAVIMO TVARKA
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETE
I. NAUDOJAMOS SÀVOKOS
1. Erasmus programa - Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos
Erasmus paprogramė, kuri skatina studentų ir aukštojo mokslo institucijų pedagoginio ir kito
personalo judumą, aukštojo mokslo institucijų ir įmonių bendradarbiavimą, siekia tobulinti
studijų kokybę ir kurti bendrą studijų programų pripažinimo sistemą visoje Europos Sąjungoje.
2. Erasmus studentas – Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU) studentas,
atrinktas dalyvauti Erasmus studentų judume studijoms arba praktikai.
3. Erasmus studentų judumas - tai Erasmus programos veikla, pagal kurią į kitą
programoje dalyvaujančią šalį, apibrėžtam laikui siunčiami:
3.1. MRU studentai, baigę mažiausiai pirmą bakalauro studijų kursą, studijuoti
(judumas studijoms);
3.2. MRU studentai atlikti praktikos įmonėse (judumas praktikai);
3.3. MRU studentai, baigę mažiausiai pirmą bakalauro studijų kursą, studijuoti ir atlikti
praktiką (mišrus judumas).
4. Judumas studijoms - Erasmus studentų dalinės studijos nuolatine (full-time) forma,
įskaitant baigiamojo darbo rengimą, užsienio aukštojoje mokykloje, su kuria MRU yra pasirašęs
dvišalę tarpinstitucinę sutartį. Judumą studijoms reglamentuoja dotacijos sutartis Erasmus
studijoms. Dotacijos sutartis Erasmus studijoms turi šiuos priedus:
4.1. Studijų sutartis (Dalinių studijų sutartis) - trišalis susitarimas (angl. k. Learning
agreement), pasirašytas tarp studento, MRU ir priimančiosios institucijos, kurioje susitariama dėl
aiškiai apibrėžtos studijų arba integruoto studijų ir praktikos laikotarpio programos.
4.2. Erasmus studento chartija - standartinis dokumentas, kuriame nurodytos studentų
judume dalyvaujančių studentų teisės bei pareigos.
4.3. Studento galutinė ataskaita - po studijų arba mišraus judumo laikotarpio
užsienyje grįžusio studento aprašomoji ataskaita MRU.
5. Mišrus judumas - Erasmus studentų studijos arba integruotas studijų ir praktikos
laikotarpis užsienio aukštojoje mokykloje, su kuria MRU yra pasirašęs dvišalę tarpinstitucinę
sutartį. Mišrų judumą reglamentuoja dotacijos sutartis Erasmus studijoms.
6. Judumas praktikai - Erasmus studentų praktika užsienio įmonėse, kurią
reglamentuoja dotacijos sutartis Erasmus praktikai. Dotacijos sutartis Erasmus praktikai turi
šiuos priedus:
6.1. Praktikos sutartis - trišalis susitarimas (angl. k. Training agreement), pasirašytas
studento, MRU ir priimančiosios institucijos, kuriame susitariama dėl aiškiai apibrėžtos
praktikos programos, ir Kokybės įsipareigojimas (angl. k. Quality commitment) - standartinis
dokumentas, kuriame yra aiškiai nurodyti studentų judume praktikai dalyvaujančių šalių
įsipareigojimai ir atsakomybė.
6.2. Erasmus studento chartija - standartinis dokumentas, kuriame nurodytos studentų
judume dalyvaujančių studentų teisės bei pareigos.
6.3. Studento galutinė ataskaita - po praktikos laikotarpio užsienyje grįžusio studento
aprašomoji ataskaita MRU.
7. Erasmus studentų su negalia are specialiais poreikiais judumas - tai Erasmus
programos veikla, pagal kurią į kitą programoje dalyvaujančią šalies instituciją, su kuria MRU
yra pasirašiusi dvišalę tarpinstitucinę sutartį, apibrėžtam laikui siunčiami MRU studentai su
negalia ar specialiaisiais poreikiais.
8. Erasmus stipendija - dotacija, skirta finansuoti išvykstančiojo studento studijas
(judumas studijoms), studijas su integruotu praktikos laikotarpiu užsienio aukštojoje mokykloje
ERASMUS_judumo_ir_praktikos_org_tvarka.doc

(mišrus judumas) arba praktiką (judumas praktikai) pagal Erasmus programą. Erasmus stipendiją
sudaro lėšos iš Europos Sąjungos biudžeto ir/arba papildomos lėšos iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto.
9. Erasmus studentas su „Nuline stipendija" - studentas, kuris atitinka Erasmus
studentø judumo kriterijus ir naudojasi visais Erasmus studento privalumais, bet negauna
Erasmus judumo stipendijos.
10. Erasmus Universiteto Chartija (toliau – EUC) aukštojo mokslo institucijai
Europos Komisijos suteiktas dokumentas, kuris suteikia galimybę dalyvauti Erasmus programoje
bei gauti dotaciją programos vykdymui. Išplėstinė EUC - aukštojo mokslo institucijai Europos
Komisijos suteiktas dokumentas, kuris suteikia galimybę aukštojo mokslo institucijai organizuoti
studentų judumą studijoms bei personalo judumą, bei Erasmus studentų praktikas užsienio
įmonėse.
11. Tarpinstitucinė sutartis tarp priimančios ir siunčiančios institucijų - dvišalė
sutartis, kurioje numatomas studentų mainų lygis, studijų kryptys, srautai, darbuotojų mainų
trukmė ir srautai bei kitos planuojamos veiklos.
12. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS) - tai studijų užsienyje
pripažinimo sistema, pagrįsta studento darbo laiku, reikalingu pasiekti studijų programos tikslus,
kurie turėtų būti apibrėžti studento įgyjamais studijų pasiekimais ir kompetencijomis.
III. STUDENTŲ ATRANKOS ERASMUS STUDIJOMS IR PRAKTIKAI TVARKA
13. Studentai, norintys dalyvauti Erasmus judumo programoje privalo dalyvauti
atrankoje studijoms arba/ir praktikai.
14. MRU studentų atranką studijoms ir praktikai konkurso būdu bei studentų atranką
praktikai individualios atrankos būdu vykdo Fakultetų dekanų/Instituto direktoriaus sudarytos
atrakos komisijos.
14.1. Atranka studijoms konkurso būdu vykdoma 2 kartus per metus (vasario-balandžio
ir rugsėjo-lapkričio mėnesiais).
14.2. Atranka praktikai vykdoma atskirai 1 kartą per studijų metus (gali būti skelbiama
etapais).
14.3. Kiekvienų studijų metų atrankos studijoms ir praktikai konkurso būdu sąlygos,
atrankos kriterijai ir tvarka tvirtinami rektoriaus įsakymais.
14.4. Atrankos studijoms ir praktikai sąlygos, atrankos kriterijai viešai skelbiami
internete ir Akademinių reikalų centro Studijų skyriaus Studijų mainų grupės (toliau – SMG)
skelbimų lentose, gali būti papildomai siunčiami studentams elektroniniu paštu per studijų
metodininkus ir platinama kitais Universiteto akademinei bendruomenei priimtinais būdais.
15. Pagrindiniai studentų atrankos Erasmus studijoms kriterijai:
15.1. ankstesnių studijų rezultatai;
15.2. priimančios institucijos pasiūlyta studijų / praktikos programa;
15.3. užsienio kalbos žinios;
15.4. motyvacija studijuoti užsienyje;
15.5. asmens sugebėjimas spręsti kylančias problemas (dalyvavimas visuomeninėje
universiteto veikloje - įvairių studentų organizacijų, mentorių veikloje).
16. Atrankų studijoms ir praktikai rezultatai skelbiami viešai internete (Erasmus
programos skyrelyje), gali būti papildomai siunčiami dalyvavusiems studentams elektroniniu
paštu.
17. Atrinktų studentų studijoms/praktikai sąrašas tvirtinamas rektoriaus įsakymu.
18. Paskelbus atrinktų studentų sąrašą, per vieną savaitę SMG organizuoja informacinį
seminarą.
IV. STIPENDIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA
19. Kiekvienas studentas savo aukštojo mokslo studijų laikotarpiu turi galimybę gauti
tik:
19.1 vieną stipendiją Erasmus judumui studijoms;
19.2. vieną stipendiją Erasmus judumui praktikoms;
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20. Erasmus stipendijos negalima skirti tam pačiam studentui antrą kartą, netgi kai
bendra dviejų ar daugiau laikotarpių užsienyje trukmė yra mažiau kaip 12 mėn. arba vienas iš
dviejų studijų laikotarpių yra “nulinės stipendijos” judumas.
21. Erasmus stipendijų studijoms, praktikai skyrimo, dydžio ir išmokėjimo tvarka
MRU nustatoma kiekvieniems studijų metams ir tvirtinama rektoriaus įsakymu.
22. Stipendijos dydžiai esant mišriam judumui skaičiuojami pagal stipendijų judumo
studijoms dydžio taisykles.
23. MRU studentai, kurie atitinka Erasmus studentų judumo kriterijus ir naudojasi
visais Erasmus studento privalumais, bet negauna Erasmus stipendijos gali vykti dalinėms
studijoms/ praktikai į partnerinę instituciją. Erasmus studentams su „Nuline stipendija"
suteikiamos tokios pačios teisės ir sąlygos kaip ir gaunantiems Erasmus stipendiją studijoms ar
praktikai.
24. Studentams gali būti skiriama papildoma Erasmus stipendija dalyvavimui Erasmus
intensyviuose rečiau vartojamų kalbų kursuose (EILC), kuriuos organizuoja Europos Komisijos
patvirtintos šalys. Papildomos Erasmus stipendijos dalyvavimui EILC dydis yra vienodas
nepriklausomai nuo to, ar studentas vyksta Erasmus studijoms ar praktikai ir jis apskaičiuojamas
pagal Erasmus stipendijos studijoms dydį į atitinkamą šalį. Papildoma Erasmus stipendijos
dalyvavimui EILC dydis įrašomas į dotacijos sutartį, kurią su kiekvienus studentu pasirašo
MRU.
25. Jeigu į Erasmus studijas /praktiką vyksta asmuo su negalia ar specialiaisiais
poreikiais, jam gali būti skiriama papildoma stipendija/dotacija specialiesiems poreikiams
patenkinti. Paraiškos teikiamos Švietimo mainų paramos fondui. Kvietimai teikti paraiškas ir
paraiškos forma yra skelbiami Švietimo mainų paramos fondo tinklapyje: http://www.smpf.lt.
26. Erasmus stipendijos studijoms ar praktikai skyrimas neatleidžia Mykolo Romerio
universiteto valstybės nefinansuojamų studijų studentų, atrinktų studijoms/praktikai pagal
Erasmus programą, nuo studijų įmokos Mykolo Romerio universitetui studijų/praktikos
užsienyje laikotarpiu. Studijų įmoką Mykolo Romerio universiteto išvykstantys Erasmus
studentai privalo mokėti bendra tvarka.
V. IŠVYKIMO Į UŽSIENIO PARTNERINĘ INSTITUCIJĄ DOKUMENTŲ
PILDYMO TVARKA
27. Studentai, atrinkti Erasmus studijoms konkurso būdu, pildo aukštosios mokyklos, į
kurią yra atrinkti vykti studijuoti paraiškos formas, prašymą dėl apgyvendinimo, kitus
priimančiosios institucijos prašomus dokumentus, atsižvelgdami į aukštosios mokyklos
nustatytus paraiškų teikimo terminus. Pavėlavęs nusiųsti dokumentus iki nustatyto termino,
studentas negali vykti į partnerinę instituciją ir gauti Erasmus stipendiją studijoms, todėl yra
braukiamas iš MRU Erasmus studentų sąrašo. Užsienio aukštoji mokykla turi teisę atsisakyti
priimti nominuotą Erasmus studentą (t.y. neišduoti priėmimo laiško) ir tuomet studentas į
užsienio aukštąją mokyklą vykti negali ir yra braukiamas iš Erasmus studentų sąrašo.
28. Kartu su fakulteto/Instituto Erasmus koordinatoriumi Erasmus studentas parengia,
suderina studijų dalykus, kuriuos studijuos užsienyje, ir pasirašo dalinių studijų sutartį (Learning
agreement). Institucinis Erasmus koordinatorius patvirtina tik su Fakulteto/Instituto Erasmus
koordinatoriumi suderintą studijų sutartį, kurioje numatytas privalomos studento darbo krūvis –
(30 ECTS per semestrą, 60 ECTS per mokslo metus). Praktikos sutartį (Training agreement)
studentai parengia ir derina su Fakulteto/Instituto Erasmus koordinatoriumi, atsižvelgdami į savo
studijų programoje numatytos praktikos reikalavimus bei Universiteto studentų praktikos
(stažuotės) nuostatus.
29. Erasmus studentas, prieš vykdamas studijuoti, privalo su MRU pasirašyti dotacijos
sutartį Erasmus studijoms bei suderinti ir pasirašyti jos priedą - studijų sutartį (angl. k. Learning
agreement) su MRU ir priimančiąja institucija prieš Erasmus studijų pradžią. Esant reikalui
sudaryti studijų sutarties pakeitimus, Erasmus studentas privalo informuoti MRU, argumentuotai
paaiškindamas studijų sutarties keitimo priežastis, ir pakeitimus tarp trijų šalių suderinti ir atlikti
(t.y. pasirašyti su siunčiančiąja ir priimančiąja institucijomis) per pirmajį mėnesį nuo studijų
priimančioje institucijoje pradžios.
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30. Erasmus studentas prieš vykdamas Erasmus praktikai privalo suderinti ir pasirašyti
praktikos sutartį (angl. k. Training agreement) su MRU ir priimančiąja institucija bei pasirašyti
dotacijos sutartį Erasmus praktikai prieš Erasmus praktikos pradžią.
31. Visi pakeitimai, susiję su tarp-institucinėmis sutartimis (studijų atveju) bei
sutartimis tarp institucijų (praktikos atveju, jeigu tokios buvo) bei MRU ir studento (dotacijos
sutartis, studijų /praktikos sutartis), turi būti įforminti iš anksto prieš pasibaigiant einamajam
Erasmus studijų/praktikos laikotarpiui. Studentas, prašantis studijų/ praktikos laikotarpio
pratęsimo privalo pateikti visus reikalingus dokumentus likus ne mažiau kaip 30 dienų iki
einamojo Erasmus studijų/ praktikos laikotarpio pabaigos.
32. Prieš išvykdami į partnerinę instituciją, studentai privalo parašyti prašymą MRU
rektoriui siųsti studijuoti/ praktikai pagal Erasmus programą į užsienį. Prašyme turi būti
nurodytas priimančiosios užsienio institucijos pavadinimas, studijų laikotarpis (ne ilgesnis negu
nurodyta užsienio institucijos priėmimo dokumentuose).
33. Iki Erasmus studentų studijų/praktikos pradžios likus ne mažiau kaip 5 dienoms
SMG parengia rektoriaus įsakymo projektą dėl studentų siuntimo studijoms/ praktikai užsienyje
pagal Erasmus programą.
34. Iki Erasmus studentų studijų/praktikos pradžios likus ne mažiau kaip 5 dienoms
SMG parengia MRU ir studento/ės dotacijos sutartį Erasmus studijoms/ praktikai ir kuruoja jos
pasirašymą.
35. Buhalterija, remiantis pasiraðyta MRU ir studento/ës, dotacijos sutartimi
Erasmus studijoms/ praktikai, iðmoka nustatytà Erasmus judumo stipendijà dotacijos
sutartyje nustatytais terminais.
V. ERASMUS JUDUMO STUDIJOMS / PRAKTIKAI LAIKOTARPIO
UŽSIENYJE PRATĘSIMAS AR SUTRUMPINIMAS
36. Erasmus judumo studijoms/ praktikai laikotarpis užsienyje gali būtų pratęsiamas tik
atskirais atvejais, suderinus studijų/ praktikos sutartį ketinamam pratęsti studijų/ praktikos
laikotarpiui. Studentas, prašantis studijų/ praktikos laikotarpio pratęsimo privalo pateikti visus
reikalingus dokumentus SMG likus ne mažiau kaip 30 dienų iki einamojo Erasmus studijų/
praktikos laikotarpio pabaigos:
36.1. oficialų laišką iš partnerinės institucijos su tiksliai nurodytu studijų laikotarpiu;
36.2. suderintą studijų/praktikos programą prašomam pratęsti studijų/praktikos
laikotarpiui.
37. Studijas/praktiką pratęsti galima tik iškart po einamojo Erasmus studijų/praktikos
laikotarpio. Negali būti jokios pertraukos tarp esamų ir pratęstų Erasmus studijų/praktikos
(išskyrus Kalėdų, Velykų ir pan. atostogas ar oficialiai paskelbtas nedarbo dienas).
38. Studijų negalima pratęsti po einamųjų metų rugsėjo 30 d. arba pasibaigus mokslo
metams. Praktikos laikotarpis prialo baigtis iki spalio 31 d.
39. Studentas pratęsti studijas/ praktiką gali kaip Erasmus studentas su „nuline
stipendija“. Tik tuomet, jeigu yra likusių lėšų Erasmus stipendijoms studijoms arba gauta
papildomų lėšų, informavus visus judumo programos dalyvius apie galimybę pratęsti studijas/
praktiką, gali būti skiriama tai šaliai numatyta stipendija Erasmus studijų/ praktikos pratęsimo
laikotarpiui.
VI. ERASMUS JUDUMUI STUDIJOMS/ PRAKTIKAI UŽSIENYJE
SIUNČIAMŲ STUDENTŲ ATSAKOMYBĖ
40. Erasmus judumui studijoms/praktikai užsienyje siunčiami studentai privalo:
40.1. sekti viešai pateikiamą informaciją apie dalinių studijų užsienyje/praktikos
organizavimą pagal Erasmus programą.
40.2. laiku pateikti reikalingus dokumentus Erasmus instituciniam koordinatoriui ir
priimančiajai institucijai.
40.3. laikytis visų taisyklių ir įsipareigojimų, numatytų sutartyse su priimančiąja
institucija ir MRU.
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40.4. pasirūpinti, kad bet kokie pasikeitimai dalinių studijų/praktikos sutartyje
nedelsiant būtų raštu suderinti su MRU ir priimančiąja institucija.
41. Erasmus judumui studijoms/praktikai atrinkti studentai likus ne mažiau kaip 2 mėn.
iki studijų užsienyje/praktikos pradžios turi raštu informuoti Erasmus institucinį koordinatorių,
jei atsisako vykti dalinių studijų/praktikos pagal Erasmus programą. Laiku neinformavęs, arba
atsisakantis vykti dalinių studijų/praktikos pagal Erasmus programą be pagrįstos priežasties,
studentas vieneriems metams netenka teisės dalyvauti Erasmus programos atrankose, išskyrus
atvejus, kai atsisakoma dėl objektyvių priežasčių (sveikatos sutrikimų, artimųjų netekties ir t.t.)
VII. DALINIŲ STUDIJŲ UŽSIENYJE/ PRAKTIKOS PRIPAŽINIMAS,
PASIBAIGUS JUDUMO ERASMUS STUDIJOMS/PRAKTIKAI LAIKOTARPIUI
42. Studentai, išvykę Erasmus judumui studijoms/praktikai už dalines studijas turi
atsiskaityti priimančioje aukšojoje mokykloje.
43. Studentai, grįžę iš Erasmus judumo studijoms/ praktikai, per dotacijos sutartyje
Erasmus studijoms/ praktikai numatytą laikotarpį privalo pristatyti SMG šiuos dokumentų
originalus:
43.1. dokumento, patvirtinančio studijų/praktikos užsienyje laikotarpį bei tikslą, kurį
išduoda partnerinė institucija;
43.2. studijų/praktikos sutarties su parašais bei partnerinės institucijos antspaudu;
43.3. studento galutinės aprašomosios ataskaitos, kurios forma skelbiama MRU
interneto svetainėje (Erasmus skyrelyje);
43.4. Iðraðo su mokymosi rezultatais (Transcript of records) – gautais kreditais bei
paþymiais (taikoma tik judumo Erasmus studijoms atveju).
44. Sėkmingai baigtos dalinės studijos užsienyje pagal suderintą dalinių studijų sutartį
MRU įskaitomos, be apribojimų. Iš dalies įvykdžiusiems dalinių studijų sutartį ar
neįvykdžiusiems dalinių studijų sutarties studentams, taikomas MRU Studijų tvarkos 143
punktas.
45. Kilus ginčams dėl studijų/ praktikos rezultatų įskaitymo, studentas turi teisę per 10
kalendorinių dienų teikti apeliaciją fakulteto Apeliacinei komisijai bei kreiptis į MRU vadovybę.
46. Jei ginčai neišsprendžiami MRU viduje, tiek studentas, tiek MRU turi teisę kreiptis į
Švietimo mainų paramos fondą dėl studijų rezultatų įskaitymo išaiškinimo.
___________________
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