ERASMUS+ PRAKTIKOS CIKLAS

ERASMUS+
praktikos
vietos paieška

Oficialus priėmimo
patvirtinimas iš
praktikos vietos

Kvietimas kalbinės
paramos priemonei OLS
(OLS – online language support test).

pasirašoma
MRU ir studento sutartis dėl
Erasmus+ praktikos
stipendijos

Paraiškos pildymas
atrankai

Suderinama ir pasirašoma
trišalė praktikos sutartis
(studentas, praktikos vietos koordinatorius,
MRU fakulteto prodekanas)

kelionė į praktikos šalį;
patvirtinimas apie atvykimą;
Erasmus+ praktikos
atlikimas

Atrankos
rezultatai

išvykimo į Erasmus+ praktiką
įforminimas
Studentas teikia
prašymą, draudimą, sąskaitos duomenis
(užsienietis studentas ir migracijos dokumentus)

sugrįžimas į MRU ir
atsiskaitymas
Praktikos sutarties dalis
„After the Mobility“
Patvirtinimas
confirmation of duration/lenght
Ataskaitos sistemose OLS ir EU survey

Tarptautiškumo tarnyba
traineeships@mruni.eu

ERASMUS+ praktikos vietos paieškai:
➢ www.mruni.eu Tarptautiškumas pateikiami praktikos vietų pasiūlymai;
➢ MRU partneriai universitetai;
➢ Erasmus + praktikas siūlančios organizacijos;

➢ skelbimai organizacijų/įmonių svetainėse;
➢ jus dominančios, studijų kryptį atitinkančios veiklos srities
asociacijų, federacijų, sąjungų svetainės;

➢ ministerijų svetainėse kitų šalių valstybinių organizacijų kontaktai;
➢ praktikas siūlančios agentūros;
➢ studentų atstovybės ir asociacijos;
➢ praktikos vietų Lietuvoje tarptautiniai partneriai;

ERASMUS+ praktikos vietos paieškai:
Ieškodami kontaktų orientuokitės į konkrečius asmenis:
➢ kuriuos domintų praktikantas;
➢ kurie atsakingi už įdarbinimus, personalą,
tarptautiškumą;
➢ kurie kuruoja jus dominančią sritį;
Siųsdami bendrais kontaktais rizikuojate „pasimesti“ tarp
gausybės kitų kandidatų.

ERASMUS+ praktikos vietos paieškai:
Pasirinktam kontaktui siųskite:
➢ tikslinį, išsamų prisistatymo laišką;
➢ prisekite CV;
➢ prisekite motyvacinį laišką,
➢ arba motyvacinį sakinį paryškinkite prisistatymo
laiško tekste.
Motyvaciniame laiške/sakinyje pagrįskite ir įvardinkite:
➢ kodėl renkatės būtent šią priimančiąją organizaciją/padalinį,
➢ kodėl Jūs tinkamiausias kandidatas.

Tinkama įmonė
praktikai pagal
Erasmus+
programą

➢ 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.

Priimančiomis
įmonėmis
negali būti:

➢ 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);

Ilgiausias
galimas laikas
12 mėnesių

Trumpiausias
galimas laikas
2 mėnesiai

Erasmus+ praktikos
trukmė

Erasmus+ praktikos trukmė:
➢ netrumpesnė negu 2 kalendoriniai mėnesiai;
➢ neilgesnė negu 12 mėnesių.
Įprastai – iki 4 mėnesių.
Toje pačioje studijų pakopoje (ir absolvento praktika)
Erasmus+ mobilumo laikotarpiai studijoms ir praktikai (kartu sudėjus)
neviršija 12 mėn.
Erasmus+ mobilumo laikotarpiai studijoms ir praktikai negali vykti vienu metu.

ERASMUS+ praktikos stipendijos dydis:
Mėnesio stipendijos dydis priklauso nuo šalies, kurioje atliekama praktika.
Šalių grupė

Šalys

Erasmus+ stipendijos
praktikai dydis per mėn.

1. grupė
Programos šalys, kuriose
pragyvenimo išlaidos
didžiausios

Danija, Suomija, Islandija, Airija,
Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija,
Švedija, Jungtinė Karalystė

700 eurų

2. grupė
Programos šalys, kuriose
pragyvenimo išlaidos
vidutinės

Austrija, Belgija, Kipras, Prancūzija, Italija,
Vokietija, Graikija, Nyderlandai, Malta,
Portugalija, Ispanija

650 eurų

3. grupė
Programos šalys, kuriose
pragyvenimo išlaidos
mažiausios

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Vengrija,
Latvija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija,
Slovėnija, Makedonija, Turkija

600 eurų

* Studentams iš socialiai remtinų grupių skiriama papildoma parama.

ERASMUS+ praktikos stipendiją
skiria ir išmoka
Mykolo Romerio universitetas

Erasmus stipendija praktikai išmokama
dalimis 90 + 10 proc.:
➢
➢
➢
➢

Rektoriui pasirašius įsakymą dėl studento siuntimo Erasmus+ praktikai;
Studentui ir Rektoriui pasirašius stipendijos sutartį Erasmus+ praktikai;
Studentui pateikus patvirtinimą apie nuvykimą į praktikos vietos šalį 90%;
Studentui atsiskaičius už praktiką 10%.

ATRANKOJE JUDUMUI ERASMUS+ PRAKTIKAI
GALI DALYVAUTI, JEIGU:
•
•
•
•

•
•

Jau baigei bent pirmą bakalauro studijų kursą;
Tavo studijų programoje numatyta praktika (stažuotė);
Tavo studijų programoje nenumatyta praktika (stažuotė), bet turi didelę motyvaciją ir
laisvai pasirenkami dalykai nedomina, tuo atveju judumas praktikai bus įtraukiamas į
diplomo priedėlį kaip papildomas dalykas;
Esi pažangus studentas:
– visų semestrų svertinis vidurkis ne mažesnis kaip 7 balai;
– turi pakankamas užsienio kalbos žinias bendrauti ir atlikti praktiką užsienio kalba;
– turi ne daugiau kaip 1 akademinę skolą;
Neturi jokių finansinių įsiskolinimų universitetui;
Turi patvirtintą ir studijų kryptį atitinkančią praktikos vietą užsienyje tinkamoje
įmonėje;

DĖMESIO būsimiems absolventams!
Atrankoje judumui praktikoms gali dalyvauti visų pakopų laipsnį suteikiančių nuolatinių ir ištęstinių
studijų universiteto studentai, studijuojantys paskutinį studijų semestrą, kurių praktika (ne ilgesnė
negu 4 mėnesių trukmės*) vyks pabaigus studijas universitete.

ATRANKOS JUDUMUI ERASMUS+ PRAKTIKAI
ETAPAI IR TERMINAI

➢Kiekvieno mėnesio 10 diena.
Studentas turi pateikti:
1. Paraišką
2. Priėmimo patvirtinimą

INDIVIDUALIOS ATRANKOS BŪDAS

Studentas turi pateikti:
1. Paraišką
2. Priėmimo patvirtinimą
3. Suderintą trišalę praktikos sutartį

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 traineeships@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 Tarptautiškumo tarnybai
traineeships@mruni.eu

El. paštas klausimams apie praktikas:
traineeships@mruni.eu
Daugiau informacijos Tarptautiškumo tarnybos
tinklalapyje
MRU Erasmus+
paskyroje,

Arba

mru.erasmus

