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PATVITINTA 
Mykolo Romerio universiteto 
Rektoriaus 2011 m. birþelio 3 d. 
ásakymu Nr. 1I-341 

 
MOKYMOSI VISÀ GYVENIMÀ PROGRAMOS ERASMUS PAPROGRAMËS JUDUMO 

VYKDYMO TVARKA MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETE 
 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mykolo Romerio universitetas (toliau – MRU) Mokymosi visą gyvenimą 
programos Erasmus paprogramėje (toliau – Erasmus programoje) dalyvauja pagal Europos 
Komisijos suteiktą MRU Išplėstinę Erasmus universiteto chartiją 2007-2013 metų laikotarpiui. 

2. Šios Mokymosi visą gyvenimą programos Erasmus paprogramės judumo 
vykdymo tvarkos Mykolo Romerio universitete (toliau – Tvarka) tikslas - užtikrinti, kad 
Erasmus programos judumas būtų vykdomas efektyviai, skaidriai, laikantis Erasmus universiteto 
chartijos įsipareigojimų, universiteto judumo organizavimo įsipareigojimų, nepažeidžiant 
individualių judumo dalyvių teisių. 

3. Erasmus programos judumas MRU vykdomas remiantis dotacijų sutartimis, 
pasirašomomis su Švietimo mainų paramos fondu, dvišalėmis sutartimis su užsienio 
aukštosiomis mokyklomis, dalyvaujančiomis Erasmus programoje, Erasmus programos judumą 
reglamentuojančiais Europos Komisijos (toliau – EK) dokumentais, Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais ir šia Tvarka. 

4. Už Erasmus programos judumo vykdymą – planavimą, koordinavimą ir dotacijų 
sutarčių administravimą MRU atsako Akademinių reikalų centro Studijų skyriaus Studijų mainų 
grupė (toliau – SMG). Iš MRU Akademinių reikalų centro Studijų skyriaus Studijų mainų  
grupės darbuotojų skiriamas Institucinis Erasmus koordinatorius. 

 
II. MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO ERASMUS PROGRAMOS JUDUMO 

DALYVIAI IR JØ  FUNKCIJOS 
 

5. Vykdant Erasmus programos judumà  MRU Mokymosi visà gyvenimà programos 
komitetas atlieka ðias funkcijas: 

5.1. planuoja, koordinuoja ir priþiûri Erasmus programos judumà, 
5.2. nustato lëðø studentø stipendijoms Erasmus studijoms, praktikai, miðriam 

judumui ir personalo judumo dëstymui bei judumo dalyviø skaièiø paskirstymo fakultetams 
principus, studentø, dëstytojø ir kito Universiteto personalo mainø pagal Erasmus 
programà atrankos procedûras ir vertinimo kriterijus, konkursø organizavimo tvarkas, 
priþiûri konkursø vykdymà, svarsto gautas konkursø dalyviø apeliacijas, prireikus 
pasitelkdamas ekspertus. 

5.3. teikia siûlymus dël Universiteto dalyvavimo Erasmus teminiuose tinkluose bei 
kituose projektuose. 

6. Vykdant Erasmus programos judumà plëtros ir tarptautiniø ryðiø prorektorius 
vykdo ðias funkcijas: 

6.1. pasiraðo MRU Erasmus programos judumui skirtø dotacijø sutartis su Ðvietimo 
mainø paramos fondu ar Valstybiniu studijø fondu, ataskaitas ir kitus su dotacijos sutarèiø 
vykdymu susijusius dokumentus; 

6.2. vizuoja Erasmus judumo lëðø sàmatas ir kitus dokumentus, susijusius su 
dotacijos sutarèiø vykdymu.  

7. Vykdant Erasmus programos judumà studijø prorektorius vykdo ðias funkcijas: 
7.1. vadovauja MRU Mokymosi visà gyvenimà programos komitetui; 
7.2. pasiraðo su individualiais Erasmus programos judumo dalyviais (studentais ir 

darbuotojais) dotacijos sutartis Eramus studijoms, praktikai, dëstymui ir mokymams; 
7.3. tvirtina Erasmus programos judumo organizavimo renginiø programas; 
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7.4. vizuoja Erasmus judumo lëðø sàmatas ir kitus dokumentus, susijusius su 
Erasmus judumo organizavimo veikla. 

8. Vykdant Erasmus programos judumà institucinis Erasmus koordinatorius vykdo 
ðias funkcijas: 

8.1.  atsako uþ Erasmus judumo vykdymà MRU, veiklos, vykdant Erasmus 
programos judumà rezultatus, SMG, administruojanèios Erasmus programos judumo 
veiklas, darbo organizavimà.  

8.2. rengia ir teikia Ðvietimo mainø paramos fondui institucines paraiðkas dël 
dalyvavimo Erasmus programoje ir ataskaitas apie ðios programos vykdymà. 

8.3. kartu su atsakingu finansininku rengia Erasmus programos vykdymui reikalingø 
lëðø poreikio ir panaudojimo sàmatø projektus, rengia, vizuoja kitø darbuotojø parengtus 
dokumentus Erasmus programai ágyvendinti.  

8.4. palaiko ryðius su Ðvietimo mainø paramos fondu, Lietuvos ir kitø ðaliø aukðtojo 
mokslo institucijomis ir kitomis organizacijomis Erasmus programos ágyvendinimo 
klausimais. 

8.5. teikia visokeriopà informacinæ ir organizacinæ pagalbà  fakultetø Erasmus 
koordinatoriams, studentams, dëstytojams ir kitiems darbuotojams, dalyvaujantiems ar 
ketinantiems dalyvauti Erasmus programos judume. 

8.6. rengia arba vizuoja fakultetø atstovø iniciatyva sudaromas dviðales sutartis, jei to 
reikia pagal sutarties formà, registruoja ir saugo dviðaliø sutarèiø originalus.  

8.7.  pasiraðo paþymas apie Erasmus programos judumo dalyviø dalyvavimo trukmæ,  
8.8. atsako uþ fakultetø dalyvavimo Erasmus programos judume vertinimà, gali teikti 

siûlymus MRU Mokymosi visà gyvenimà komitetui dël prevencijos priemoniø taikymo uþ 
ásipareigojimø nevykdymà. 

8.9. uþtikrina, kad Erasmus programos judumo vykdymo dokumentai bûtø saugomi 
5 metus, jeigu Ðvietimo mainø paramos fondas nenustato kito dokumentø saugojimo 
termino. 

8.10. dalyvauja Erasmus programos judumo klausimais organizuojamuose 
renginiuose Lietuvoje ir uþsienyje bei uþtikrina Erasmus programos judumo  informacijos 
sklaidà MRU. 

9. Kiti Akademiniø reikalø centro Studijø skyriaus Studijø mainø grupës darbuotojai 
bendradarbiauja su instituciniu Erasmus koordinatoriumi ir vykdo Erasmus programos 
judumui ágyvendinti skirtà veiklà, tiesiogiai susijusià su jø pagrindinëmis pareigomis ir 
funkcijomis: 

9.1. rengia ir platina Erasmus studentams informacinius leidinius, kità informacinæ 
medþiagà apie Erasmus judumà ir (dalines) studijas MRU.  

9.2. rengia Erasmus programos judumui vykdyti reikalingø dokumentø pavyzdþius, 
ásakymø ir kitø dokumentø projektus. 

9.3. organizuoja uþsienio studentø dokumentø priëmimà pagal Erasmus programà 
atvykti á MRU, ávadinius ir kitus renginius semestro metu pagal Erasmus programà 
atvykusiems á MRU uþsienio studentams ir renginius apie Erasmus programos judumà 
Erasmus programoje ketinantiems dalyvauti MRU studentams ir kitiems Erasmus 
programos dalyviams.  

9.4. teikia informacinæ pagalbà bei rengia tarpininkavimo raðtus MRU studentams 
gauti vizas á ðalá, kurioje jie ketina studijuoti pagal Erasmus programà, taip pat gaunant 
leidimus laikinai gyventi, jeigu reikia, nacionalines vizas ávaþiuoti ir gyventi Lietuvos 
Respublikoje uþsienio studentams, sprendþia kitus su MRU studentø iðvykimu ir uþsienio 
studentø atvykimu  susijusius klausimus. 

9.5.  atvykusius á MRU uþsienio studentus supaþindina su MRU vidaus tvarkos 
taisyklëmis. 

9.6. tarpininkauja uþsienio studentø apgyvendinimo MRU Studentø namuose 
klausimais kaip numatyta Apgyvendinimo MRU Studentø namuose tvarkoje (patikslinti 
dokumento pavadinimà) 
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9.7. Erasmus programoje dalyvavusiems uþsienio studentams iðvykstant, parengia 
paþymà apie studijø pagal Erasmus programà trukmæ MRU, o uþsienio dëstytojams ir 
darbuotojams, atvykusiems dëstyti ar mokymams, parengia  paþymà apie jø vykdytos 
veiklos pagal Erasmus programà trukmæ MRU. 

9.8 koordinuoja uþsienio studentø mentoriø  (ESN MRU Vilnius) veiklà. 
9.9. iðkilus problemoms dël uþsienio studentø gyvenimo Lietuvos Respublikoje ar 

jiems paþeidus ástatymus, suteikia visà reikiamà informacijà valstybës institucijoms ir 
tarnyboms ástatymais nustatyta tvarka. 

10. Erasmus programos judumo fakultetuose ir Humanitariniø mokslø institute 
(toliau – Institutas) planavimui ir ágyvendinimui koordinuoti rektoriaus ásakymu fakultetø 
dekanø ir Instituto direktoriaus teikimu skiriami fakultetø ir Instituto Erasmus 
koordinatoriai, kurie vykdo ðias funkcijas: 

10.1. inicijuoja, koordinuoja ir atsako uþ dviðaliø sutarèiø sudarymà tarp fakulteto / 
Instituto ir atitinkamø uþsienio aukðtøjø mokyklø, dalyvaujanèiø Erasmus programoje, 
padaliniø - uþtikrindami fakulteto/Institutostudentams galimybes studijuoti jiems tinkanèias 
studijø programas pagal Erasmus programà. Dviðalës sutarties áforminimas derinamas su 
instituciniu Erasmus koordinatoriumi. Dviðalës sutarties originalas perduodamas ir 
saugomas Akademiniø reikalø centre. 

10.2. palaiko ryðius su uþsienio aukðtøjø mokyklø fakultetø Erasmus koordinatoriais 
ir, esant reikalui, su instituciniais koordinatoriais. 

10.3. informuoja ir konsultuoja akademinias klausimais fakulteto/Instituto studentus 
ir uþsienio studentus, dalyvaujanèius ar ketinanèius dalyvauti Erasmus programos judume. 
Fakultetuose/Institute organizuoja studentø atrankas Erasmus studijoms, praktikai ar 
miðriam judumui uþsienyje. 

10.4. atsako uþ triðaliø Erasmus studijø ir praktikos sutarèiø (tarp priimanèios 
institucijos, siunèianèios institucijos ir studento) pasiraðymà fakultete/Institute, sprendþia 
visus studijø uþsienyje rezultatø pripaþinimo ir áskaitymo klausimus.  

10.5. informuoja ir konsultuoja MRU ir uþsienio dëstytojus bei kitus darbuotojus 
akademiniais Erasmus programos judumo vykdymo fakultete/Institute klausimais. 

10.6. atsako uþ atvykstanèiø á fakultetà/Institutà dëstytojø darbo organizavimà - 
vizito programos parengimà, akademiná dëstytojo integravimà ir uþtikrina vizito programos 
vykdymà. Suderinus su instituciniu Erasmus koordinatoriumi vizito programos vykdymui 
planuojamas iðlaidas, Fakulteto dekano/ Instituto direktoriaus patvirtinta programa 
pateikiama instituciniam Erasmus koordinatoriui likus ne maþiau kaip 10 dienø iki vizito 
pradþios. 

10.7 atsako uþ studijø tvarkaraðèio sudarymà ir studijø vykdymà atvykusiems 
Erasmus studentams, uþtikrinant, kad á fakultetà/Institutà, pagal dviðalæ sutartá atvykæs 
studentas turëtø galimybæ studijuoti pakankamai dviðalëje sutartyje numatytos studijø 
krypties (studijø programos) dalykø (ne maþiau kaip 30 kreditø per semestrà).  

10.8. kiekvienais metais organizuoja dëstytojø ir kitø darbuotojø judumo planavimà 
ir atrankà bei pateikia kitø studijø metø fakulteto/Instituto atrinktø judumui ir rezerviná 
dëtytojø/darbuotojø sàraðus instituciniam Erasmus koordinatoriui iki rugsëjo 10 d. 

10.8. fakulteto/Instituto Erasmus koordinatorius atsako uþ Erasmus programos 
judumo vykdymo fakultete/Institute rezultatus. Kiekvienais metais, ne vëliau kaip iki spalio 
15 dienos, atsiskaito atitinkamo fakulteto dekanato/Instituto posëdyje ir pateikia Fakulteto 
dekanui/Instituto direktoriui patvirtinti Fakulteto/Instituto Erasmus programos judumo 
vykdymo ataskaitas. 

10.9. esant poreikiui, MVG komitetui pateikia tarpinius fakulteto/Instituto Erasmus 
programos judumo vykdymo rezultatus (nurodydami suplanuoto fakuleto judumo 
nevykdymo prieþastis ir priemones jø paðalinimui uþtikrinti). 

10.10. organizuoja ir vyksta á parengiamuosius arba, esant probleminëms 
akademinio pobûdþio situacijoms, studentø patikros vizitus, vykdo derybas dël naujø mainø 
ar kitos veiklos srièiø ir apimties su uþsienio universitetø fakultetø Erasmus koordinatoriais. 
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11. Fakultetø dekanai/Instituto direktorius uþtikrindami Erasmus programos 
judumo vykdymà fakultetuose/Institute, vykdo ðias funkcijas: 

11.1. paveda katedrø vedëjams kiekvienais metais planuoti dëstytojø ir kito 
personalo judumà dëstymui ir mokymams. Katedrø vedëjai ateinanèiø studijø metø planà 
pateikia fakulteto Erasmus koordinatoriui iki rugpjûèio 30 dienos. 

11.2. paveda Fakulteto/Instituto Erasmus koordinatoriui ir katedrø vedëjams 
tarpininkauti fakulteto studentams, ieðkantiems praktikos vietø uþsienio organizacijose . 
Praktikos vietø sàraðas nedelsiant vieðinamas (pvz. Fakulteto/Instituto ar SMG interneto 
puslapyje, skirtame iðvykstantiems studentams) kad jis bûtø prieinamas fakulteto/Instituto 
studentams, ne vëliau kaip iki geguþës 31 d.  

11.3. tvirtina fakulteto/Instituto Erasmus programos judumo vykdymo rezultatus.  
12. Fakultetø/Instituto akademinis personalas, ágyvendindamas Erasmus judumo 

veiklas, vykdo ðias pareigas (funkcijas): 
12.1. dalyvauja personalo judumo, parengiamuosiuose ir vertinimo vizituose bei 

kitose Erasmus programos veiklos srityse, vadovaudamiesi MRU Erasmus personalo 
judumo organizavimo ir dotacijø skyrimo tvarka, patvirtinta rektoriaus ásakymu. 

12.2. esant poreikiui, praðo su Erasmus programa susijusios informacijos ið 
fakulteto/Instituto Erasmus koordinatoriaus, o Erasmus programos finansavimo ir 
administravimo klausimais – ið institucinio Erasmus koordinatoriaus. 

12.3. uþmezga ryðius su potencialiais partneriais ið uþsienio aukðtojo mokslo 
institucijø ir organizacijø, teikia fakultetø/Instituto Erasmus koordinatoriams 
argumentuotus siûlymus sudaryti dviðales sutartis.  

12.4. teikia reikalingà informacijà ir atsiskaito uþ savo veiklà programoje 
fakultetø/Instituto koordinatoriams bei, pagal dotacijos sutarties Erasmus dëstymui arba 
mokymams sàlygas, SMG ir Buhalterijai. 

13. MRU Erasmus programoje dalyviais laikomi nuolatiniø ir iðtæstiniø studijø 
studentai, sëkmingai baigæ bent vienerius pirmosios pakopos studijø metus, t.y. sukaupæ 
atitinkamai 60 ir 45 studijø kreditus: 

13.1. studentø dalyvavimà reglamentuoja MRU studentø atrankos Erasmus 
studijoms ir/ar praktikai konkursø sàlygos ir kitos tvarkos, tvirtinamos rektoriaus ásakymais.  

13.2. studentai, vykstantys studijoms ar praktikai á uþsiená pagal Erasmus programà, 
laikosi bendrøjø programos reikalavimø ir atsako uþ stipendijø studijoms ar praktikai 
uþsienyje panaudojimà, kaip tai numatyta dotacijø sutartyse, pasiraðomose tarp MRU ir 
studento. 

13.3. studentai, Erasmus programos dalyviai, teikia fakuletø Erasmus 
koordinatoriams bei SMG visà reikiamà informacijà apie savo studijø rezultatus ir trukmæ 
MRU ir uþsienio aukðtojoje mokykloje, atsako uþ pateiktos informacijos teisingumà. 

14. Erasmus programos dalyviais laikomi uþsienio studentai, studijuojantys MRU 
pagal Erasmus programà: 

14.1. studentai, atvykæ studijuoti ið uþsienio aukðtøjø mokyklø pagal Erasmus 
programà, vykdo formalius programos reikalavimus, laikosi akademinës drausmës ir 
Universiteto vidaus tvarkos taisykliø. 

14.2. programos dalyviai teikia visà reikiamà informacijà apie savo studijas MRU. 
14.3. dalyvauja ávadiniuose renginiuose, informaciniuose susitikimuose su MRU 

darbuotojais ir studentais, kituose renginiuose. 
15. Ágyvendindama Erasmus studijø ir praktikø judumà MRU studentø atstovybë 

(toliau – MRU SA) atlieka ðias funkcijas: 
15.1. dalyvauja MRU Mokymosi visà gyvenimà komiteto veikloje, gali dalyvauti 

fakultetuose/Institute organizuojamø atrankø komisijø Erasmus studijoms ir/ar praktikai 
veikloje, laikantis neðaliðkumo principø (t.y. MRU SA narys privalo nusiðalinti nuo 
komisijos darbo, jeigu svarstoma jo paties paraiðka). 

15.2. teikia pagalbà SMG integruojant uþsienio studentus á MRU bendruomenës 
gyvenimà, dalyvauja uþsienio studentø mentoriø grupës veikloje. 
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15.3. atsako uþ tai, kad studento paþymëjimas uþsienio studentams bûtø iðduotas ne 
vëliau kaip per vienà mënesá nuo jø studijø MRU pradþios. 

15.4. bendradarbiauja su SMG ir kitais MRU padaliniais rengiant kultûrinius ir 
sporto renginius uþsienio studentams. Atsako uþ savarankiðkai organizuotus renginius 
uþsienio studentams. 

15.5. informuoja studentus apie Erasmus studijø/ praktikos galimybes.   
16. MRU Buhalterija, ágyvendinant Erasmus programà, atlieka ðias funkcijas: 
16.1. rengia finansines ataskaitas apie buhalterines operacijas. 
16.2. vykdo Erasmus lëðø apskaità ir panaudojimo pagal tikslinæ paskirtá kontrolæ. 
16.3. rengia sàmatas ir kontroliuoja Erasmus programos sàmatø vykdymà. 
16.4. teikia informacijà SMG, reikalingà programos lëðoms planuoti. 
16.5. teikia finansines ataskaitas Ðvietimo mainø paramos fondui. 
16.6. atsako uþ pateiktø duomenø teisingumà. 
 

______________________ 
 


