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pagalba 
prisitaikyti prie 
visos Europos 
rinkos 
reikalavimų 

tarptautinė 
darbo 
patirtis, 
konkretūs 
įgūdžiai

pagilintos žinios 
apie užsienio 
šalies, kurioje 
atliekama 
praktika, 
ekonominę ir 
socialinę kultūrą.

ERASMUS+ PRAKTIKA - tai laikotarpis
įmonėje arba organizacijoje, esančioje kitoje
Erasmus+ programoje dalyvaujančioje šalyje.

ERASMUS+ praktika - šuolis karjeros link!



ERASMUS+
PRAKTIKOS CIKLAS

ERASMUS+ praktikos 
vietos paieška

- Paraiškos pildymas atrankai;

Priėmimo patvirtinimas:

-oficialus patvirtinimas;

-preliminariai suderinta praktikos sutartis (LA)

Atrankos rezultatai

Pilnai suderinta trišalė 
praktikos sutartis

Dokumentai išvykimo į 
Erasmus+ praktiką įforminimui

Finansinis 
susitarimas (Erasmus 

stipendija praktikai)

Erasmus 

praktika 

užsienyje

Sugrįžimas į MRU:

- atsiskaitymas;                      

- akademinis pripažinimas;

Pasirengimas

ERASMUS+ praktikai
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ERASMUS+ PRAKTIKOS CIKLAS

ERASMUS+ praktikos 
vietos paieška

1.



ERASMUS+ praktikos vietos paieškos 
strategija

• Dėstytojai ir praktikos vadovai, kurie palaiko ryšius su užsienio įmonėmis ir 

organizacijomis. Rekomendacijos ir gauti kontaktai padės jums greičiau pradėti 

derybas dėl praktikos vietos, tikslingai siųsite CV ir motyvacinį laišką;

• Draugai  ir pažįstami, kurie palaiko ryšius su užsienio įmonėmis ir 

organizacijomis; 

• Dėstytojai ir draugai, kuriuos sutikote Erasmus+ studijų metu ar kituose tarptautiniuose 

projektuose;

• Tiksliniai prisistatymo laiškai (kartu su CV ir (arba) motyvaciniu laišku) įvairioms 

institucijoms, įstaigoms ir pan.;



ERASMUS+ praktikos vietos paieškos strategija

• Praktikos vietos paieška interneto svetainėse

- www.mruni.eu pateikiami praktikos vietų pasiūlymai; 

- dauguma organizacijų talpina skelbimus savo svetainėse; 

- apsilankykite jus dominančios, studijų kryptį atitinkančios veiklos srities 
asociacijose, federacijose, sąjungose ir pan.;

- ministerijų svetainėse rasite kitų šalių valstybinių organizacijų kontaktus;

- MRU partneriai universitetai;

- Praktikas siūlančios agentūros ir kt.;

- Studentų atstovybės ir asociacijos.  

Ieškodami kontaktų orientuokitės į konkrečius asmenis,  

kuriuos domintų praktikantas, kuriems galėtumėte nusiųsti tikslinį 

laišką, CV, motyvacinį laišką - kad nepasimestų tarp gausybės 

kitų kandidatų.

http://www.mruni.eu/
http://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/tarptautiskumo_tarnyba/partnerystes/partneriai-pagal-erasmus-programa/


• gali buti visos organizacijos, vykdančios 
ekonominę veiklą

• valstybiniame ar privačiame sektoriuose,

• nepriklausomai nuo jų teisinio statuso, 

• dydžio ar ekonominio sektoriaus, kuriame jos 
veikia, įskaitant ir socialine sferą. 

• Šis apibrėžimas taikomas ir aukštojo mokslo 
institucijai.

Tinkama įmonė 
praktikai pagal 

Erasmus+
programą  

• - Europos Sąjungos institucijos (įskaitant ir 
Europines agentūras 
http://europa.eu/institutions/index_lt.htm ); 

• - Organizacijos arba jų padaliniai, administruojantys 
ES programas (siekiant išvengti interesų konflikto 
ir/ar dvigubo finansavimo); 

Priimančiomis 
įmonėmis 

negali būti:

http://europa.eu/institutions/index_lt.htm


PRAKTIKOS TRUKMĖ

2

kalendoriniai 
mėnesiai

Ne trumpesnė negu 2 kalendoriniai mėnesiai, ne 

ilgesnė negu 12 mėn.!!! Įprastai – iki 4 mėn. (visi 

studento mobilumo laikotarpiai per tą pačią studijų 

pakopą (ir absolvento praktika) neviršija 12 mėn)



Erasmus+ praktikos kriterijai ir 

konkursinio (atrankos) balo sandara

Konkursinis (atrankos) balas = A + B + C

A Visų studijų svertinis vidurkis

B
Praktikos programos atitikimas studijų 

programoje numatytos praktikos 
reikalavimams

C
Motyvacija atlikti praktiką 
užsienyje pagal Erasmus+ 

programą



Reikalavimai kandidatams
• Atrankoje judumui praktikoms gali dalyvauti visų pakopų laipsnį 

suteikiančių nuolatinių ir ištęstinių studijų universiteto studentai, 
neturintys akademinių skolų (arba ne daugiau kaip 1 akademinę 
skolą);

• Studentai, kurių visų semestrų svertinis vidurkis ne mažesnis nei 7 
balai;

• Studentai, kurie turi pakankamas užsienio kalbos žinias bendrauti ir 
atlikti praktiką užsienio kalba;

• Studentai, kurie turi patvirtintą ir studijų kryptį atitinkančią praktikos 
vietą užsienyje. 

• Ypač studentai, kurių studijų programose numatyta praktika 
(stažuotė); 
Fakulteto atrankos komisija gali skirti stipendiją studentui, kurio 
studijų programoje praktika nenumatyta arba antrai praktikai.



ATRANKOS ERASMUS+ JUDUMUI PRAKTIKAI 
ETAPAI IR TERMINAI

Studentas turi pateikti:
1. Paraišką

2. Priėmimo patvirtinimą

• Kiekvieno mėnesio 10 diena. 



INDIVIDUALIOS ATRANKOS BŪDAS 

Studentas turi pateikti:
1. Paraišką

2. Priėmimo patvirtinimą
3. Suderintą trišalę praktikos sutartį



Erasmus+ stipendijos praktikai dydis 

(finansuojamos iš 2017 m. Erasmus+ KA103 projekto lėšų)



Erasmus+ stipendijos praktikai dydis

(finansuojamos iš 2018 m. Erasmus+ KA103 projekto lėšų)

Priimanti šalis Suma per mėnesį, EUR

1 grupė

Programos šalys, kuriose 

pragyvenimo išlaidos 

didžiausios

Danija, Suomija, Islandija, Airija, 

Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, 

Lichtenšteinas, Norvegija
700 

2 grupė 

Programos šalys, kuriose 

pragyvenimo išlaidos 

vidutinės

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, 

Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, 

Portugalija
650

3 grupė

Programos šalys, kuriose 

pragyvenimo išlaidos 

mažiausios

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, 

Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, 

Slovėnija, Makedonija, Turkija
500

Studentai iš socialiai remtinų grupių, kurie atlieka  praktiką turi teisę gauti dar 
po 20 eur/mėn didesnę stipendiją.



Erasmus+ stipendiją praktikai

skiria ir išmoka

Mykolo Romerio universitetas

Erasmus stipendija praktikai išmokama 

dalimis 90 + 10 proc. TIK:

1. Rektoriui pasirašius įsakymą dėl jūsų siuntimo 
Erasmus+ praktikai

2. Abiems šalims pasirašius dotacijos 
sutartį Erasmus+ praktikai



Laukiame Jūsų paraiškų

Konkurse dalyvaujantys MRU studentai:

1. prisijungia prie savo Elektroninės studijų 

knygelės ir pildo nustatytos formos elektroninę 

paraišką; 

2. Užpildytą paraišką kartu su patvirtinimu 

apie praktikos vietą užsienyje siunčia 

Tarptautiškumo tarnybai (erasmus@mruni.eu)



Laukiame Jūsų paraiškų
Individualioje atrankoje dalyvaujantys MRU 

studentai:

1. prisijungia prie savo Elektroninės studijų 

knygelės ir pildo nustatytos formos 

elektroninę paraišką; 

2. Užpildytą paraišką kartu su patvirtinimu 

apie praktikos vietą užsienyje bei SUDERINTA 

PRAKTIKOS SUTARTIMI (angl. LEARNING

AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS) siunčia 

siunčia Tarptautiškumo tarnybai 

(erasmus@mruni.eu)



El. paštas: erasmus@mruni.eu

Studentų priėmimo valandos:

nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 

14:00-16:00 val. 

I-302 kab. 

Daugiau informacijos MRU Erasmus+ Facebook 

paskyroje arba Tarptautiškumo tarnybos tinklalapyje.


