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SVEIKINAME!
Džiaugiamės!

Drąsiname!

https://www.mobilumogidas.lt/
https://www.mruni.eu/wp-content/uploads/2022/03/Erasmus-studento-chartija.pdf


Executive Team

The roadmap developed for the 
executive team aims to secure buy-in 

for the product vision

Erasmus+ išvykstamojo mobilumo studijoms eiga:

Nominacija užsienio 
universitetui

Užsienio 
universitetas 
susisiekia su 

nominuotu studentu

Studentas teikia 
paraišką užsienio 

universitetui

Studentas gauna 
priėmimo 

patvirtinimą

Studentas ruošia bei 
teikia dokumentus TT

Studentas pasirašo 
finansinę sutartį

Studentas vyksta 
Erasmus+ studijoms

Procesai studijų 
užsienyje metu

Grįžimas į MRU. 
Atsiskaitymas už 

Erasmus+ studijas



 Studentas informuoja TT ar sutinka būti nominuojamas;

 TT siunčia nominacijas užsienio universitetams (UU);

 Studentas gauna informaciją apie paraiškų pildymą ir papildomus 
dokumentus iš užsienio universiteto; 

 Studentas susipažįsta ir seka UU informaciją, laikosi terminų.

 Studentas turi:

 Parengti paraišką UU;

 Pridėti visus reikalingus dokumentus;

 Pateikti dokumentus UU bei TT.

 Visi dokumentai privalo būti pateikti iki nustatytos UU termino datos.

Nominacija užsienio universitetui



Dažniausiai UU prašo šių dokumentų:

• Standartinė arba paraiška online sistemoje

• Prašymas dėl bendrabučio 

Paraiškos forma 
(Application form)

• Sutartis pildoma OLA platformoje (KA103)

• KA107, JK – naudojame popierinę LA formą 

• Gali prašyti popierinės (.pdf) susitarimo versijos

• Trišalis susitarimas turi būti pasirašytas fakulteto 
prodekano

Trišalis susitarimas

(Learning agreement)

• Kreipkitės į savo studijų vadybininką fakultete

Studijų rezultatų 
pažyma 

(Transcript of Records)

• Erasmus+ statuso patvirtinimas

• Motyvacinis laiškas

• Kalbos žinių patvirtinimas

Kiti galimi 
dokumentai:

Studentas teikia 
paraišką užsienio 

universitetui



• Home institution: Mykolas Romeris University (LT VILNIUS06)

• Host institution:

• Exchange programme: Erasmus+

• Name:

• Last Name:

• Gender:

• Date of birth:

• Nationality:

• Field of study*:

• Study level:

• Exchange period: Autumn/Spring

• E-mail:

• Home address:

*ISCED codes

Duomenys, kurių gali prireikti pildant Erasmus+ studento paraišką
Studentas teikia 
paraišką užsienio 

universitetui

ISCED kodai MRU studentams:

023 – Languages (DAUK, VR)

032 – Journalism and Information (komunikacija)

0413 – Management and Administration (VA, vadyba)

041 – Business  (verslas)

042 - Law (teisė)

061 – ICT (informatika)

kodų paieška:  http://ec.europa.eu/education/international-
standard-classification-of-education-isced_en

http://ec.europa.eu/education/international-standard-classification-of-education-isced_en


Duomenys, kurių gali prireikti pildant Erasmus+ studento paraišką

Data of sending institution:

FULL LEGAL NAME OFINSTITUTION
MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY

ERASMUS ID CODE LT VILNIUS 06

ADDRESS ATEITIES str. 20,

LT-08303 VILNIUS

WEB – SITE OF INSTITUTION www.mruni.eu

ERASMUS INSTITUTIONAL  
COORDINATOR

Mrs. Audra DARGYTĖ BUROKIENĖ
Room: I-317

Tel. +370 5 2714 695 Fax. +370 5 2714 695
E-mail: erasmus@mruni.eu

ERASMUS CONTACT PERSON 
FOR STUDY MOBILITY

Ms. Anastasija Semenej
Room: I-302  Tel. +370 5 2714 579
E-mail: outgoing@mruni.eu

Studentas teikia 
paraišką užsienio 

universitetui

http://www.mruni.eu/
mailto:adb@mruni.eu
mailto:exchange@mruni.eu


DEPARTMENTAL/FACULTY COORDINATORS

Vice-Dean of Law School
Dr. Ingrida Danėlienė
Tel.: (370 5) 271 4597 

E-mail: ingrida.daneliene@mruni.eu

Vice-Dean of the Faculty of Public
Governance and Business

Dr. Aušra Šukvietienė
Tel.: (370 5) 271 4657

E-mail: ausra.sukvietiene@mruni.eu

Vice-Dean of the Faculty of Human and Social 
Studies

Prof. Dr. Linas Selmistraitis
Tel.: (370 5) 271 4529

E-mail: selmistraitis@mruni.eu

Vice-Dean of Public Security Academy Mrs. Danguolė Seniutienė 
E-mail: dseniutiene@mruni.eu

Duomenys, kurių gali prireikti pildant Erasmus+ studento paraišką
Studentas teikia 
paraišką užsienio 

universitetui

mailto:ingrida.daneliene@mruni.eu
mailto:ausra.sukvietiene@mruni.eu
mailto:selmistraitis@mruni.eu
mailto:dseniutiene@mruni.eu


Dokumentai, kurių gali prireikti pildant Erasmus+ studento paraišką
Studentas teikia 
paraišką užsienio 

universitetui

 Išsiaiškinkite apgyvendinimo galimybes ir kaip užsirezervuoti – dažnai paraišką reikia teikti ne 

universitetui, o apgyvendinimo įstaigai!

 Vietos bendrabučiuose būna ribotos, todėl prašymą dėl bendrabučio teikite nedelsiant. 

 Užsienio universitetas padės rasti arba suteiks informaciją apie kitas alternatyvas.  

 Užsienio universiteto prievolė – informuoti apie galimybes 

 – t.y. STUDENTAS pats atsakingas už apgyvendinimo vietos pasirinkimą, rezervaciją ir 

atsiskaitymą už apgyvendinimą.

 Nepamirškite, kad studentai patys turi susimokėti už bendrabučius ar kitokį apgyvendinimą!

Prašymas dėl bendrabučio



Studentas teikia 
paraišką užsienio 

universitetui
Trišalis susitarimas studijoms 

(Learning Agreement)

Studentas

Siunčiantis 
universitetas

Priimantis 
universitetas

„Learning Agreement“- tai mokymosi susitarimas, 

kurioje išdėstoma išsami Jūsų veiklos (studijų) 

užsienyje informacija. 

Mokymosi susitarimas  yra automatinio Erasmus+ 
dalyvio mobilumo laikotarpio ir veiklos rezultatų 
užsienyje pripažinimo pagrindas. Trys šalys susitaria –
kokius studijų dalykus studijuosite, kiek kreditų gausite 
už sėkmingai atsiskaitytą studijų dalyką ir visi šie 
studijų dalykai, kreditai ir pažymiai BUS įskaitomi 
MRU.   T.y. MRU laikosi privalomo akademinio 
pripažinimo (academic recognition) įsipareigojimo.



Studentas teikia 
paraišką užsienio 

universitetui

Online Trišalis susitarimas (OLA)
https://www.learning-agreement.eu/

Trišalis susitarimas (LA) ne online

OLA privalomi Erasmus+ KA103 
studijų mobilumo atveju

Tai Erasmus+ programos 
skaitmenizavimo rezultatas. 

LA naudojami Erasmus+ KA107 studijų 
mobilumo atveju, taip pat  vykstant į JK, 
Šveicariją ar pagal dvišales sutartis

Taip pat, jeigu priimantis universitetas 
dar nenaudoja OLA.

Trišalis susitarimas studijoms 
(Learning Agreement)

https://www.learning-agreement.eu/


Studentas teikia 
paraišką užsienio 

universitetui

Online Trišalis susitarimas (OLA)
https://www.learning-agreement.eu/

Trišalis susitarimas (LA) ne online

Studentas užpildo 
(pasikonsultavęs su 
prodekanu)  ir pasirašo 
susitarimą

Fakulteto prodekanas patvirtina 
ir pasirašo susitarimą

Užsienio universitetas patvirtina 
ir pasirašo susitarimą

Trišalis susitarimas studijoms 
(Learning Agreement)

https://www.learning-agreement.eu/


Online Trišalis susitarimas (OLA)
https://www.learning-agreement.eu/

https://www.learning-agreement.eu/






Lietuva Lietuvaaitė

lietuva@stud.mru.eu



2022/2023



Anastasija

Semenej

outgoing@mruni.eu

+370 5 271 4579









Tiksli asmeninė 
informacija

Informacija apie 
siunčiantį universitetą

Kaip užpildyti trišalį susitarimą ne online?

Informacija apie 
priimantį 
universitetą

3 Field of education: The ISCED-F 2013 search tool available at 
http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm

Dokumento 
formos pabaigoje 
pateikiami 
išsamūs 
paaiškinimai



Kaip užpildyti trišalį susitarimą ne online?

Įrašote dalykus, 
kuriuos planuojate 
studijuoti užsienio 
universitete

Įrašote dalykus, 
kuriuos tą semestrą 
turėtumėte studijuoti 
MRU



Trišalį susitarimą  turite pasirašyti Jūs, Jūsų fakulteto prodekanas, 
atsakingas asmuo užsienio universitete.

Kaip užpildyti trišalį susitarimą ne online?



Kaip užpildyti trišalį susitarimą ne online?

 Studentas, visais klausimais susijusiais su studijų dalykais konsultuojasi su savo 
fakulteto prodekanu;

 Studentas studijoms užsienio universitete turi pasirinkti 30 ECTS apimties studijų 
dalykų, kurie yra ARTIMI jo studijų krypčiai (studijų programai);

 30 ECTS atspindi vieno semestro nuolatinių studijų darbo krūvį;

 Visi studijuoti Užsienio universitete dalykai, kurie buvo suderinti “LA” studijų 
sutartyje ar jos pakeitimuose bus įskaityti ir įrašyti į būsimą diplomo priedelį.



Dokumentai, kuriuos reikia pateikti 
Tarptautiškumo tarnybai 

1. Paraiškos užsienio universitetui kopija (jeigu įmanoma);

2. Priėmimo patvirtinimas (oficialus dokumentas arba el. laiškas);

3. Pasirašytas trišalis susitarimas (trišalis susitarimas yra tinkamas tik tada, kai yra  
pasirašytas visų trijų šalių);

4. Prašymas siųsti studijuoti ir skirti Erasmus+ stipendiją;

5. Duomenys finansinei sutarčiai;

6. Sveikatos draudimas (ir civilinės atsakomybės, jeigu reikia);

7. Dalyvio apklausos anketa (dokumento originalas);

8. Kalbos testo rezultatas I (Online linguistic support (OLS) I assesment test );

10. Įsėdimo talonai (TIK studentams, kurie vyksta į šalį partnerę (ne EU));

11. VIZOS kopija (TIK studentams, kurie vyksta į šalį partnerę (ne EU)).



Prašymas siųsti studijuoti ir skirti Erasmus+ stipendiją

Pildomas prašymo stipendijai šablonas
 Užpildytas prašymas privalo būti pasirašytas Studento ir fakulteto 

prodekano;

 Prašyme nurodoma tiksli studijų trukmė, apimanti:
• Įvadinę savaitę (ne ilgesnė nei 7 d.);
• Paskaitų laikotarpį;
• Paskutinio egzamino laikymo datą (jeigu nežinoma, tuomet pirmosios egzaminų sesijos 

pabaigą); antra egzaminų sesija neįtraukiama;
• Jei nėra aiški tiksli trukmė – nurodoma trukmė pagal priėmimo laišką.

 į studijų trukmę kalbos kursai prieš studijas gali būti įtraukiami (jeigu 
priimantis universitetas patvirtina, kad kalbos kursų laikotarpis bus įtrauktas į 
bendrą studento mobilumo laikotarpį).



Prašymas siųsti studijuoti ir skirti Erasmus+ stipendiją

 Datos nurodytos prašyme stipendijai ir nustatytos Finansinėje sutartyje 
- privalo atitikti datas UU išduotame laikotarpio  patvirtinime pasibaigus 
studijoms;

 Jeigu datos neatitiks, stipendija už neišbūtą laikotarpį turės būti 
grąžinta. Erasmus+ stipendija yra mokama tik už fizinį mobilumą.

 Fizinis mobilumas studijoms negali būti trumpesnis nei 3 mėnesiai.

SVARBU!



Duomenys pagal kuriuos parengiama Erasmus+ 
stipendijos suteikimo sutartis

5. Duomenys finansinei sutarčiai

Pildoma šablonas:

 Tiksliai nurodomi duomenys apie save ir SAVO asmeninę
banko sąskaitą.

 Dokumentas siunčiamas PDF arba DOC formatu.

 STUDENTAS YRA ASMENIŠKAI ATSAKINGAS UŽ SAVO VISĄ STUDIJŲ
LAIKOTARPĮ   GALIOJANČIĄ BANKO KORTELĘ!



Likusieji dokumentai

6. Sveikatos draudimas – Europos sveikatos draudimo kortelė – pasirūpina studentas, kreipiasi į teritorines ligonių 
kasas. Jei reikia TT išduoda patvirtinimą/pažymą apie Erasmus+ dalyvio statusą;

DĖMESIO!!!! Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK) yra dokumentas, patvirtinantis privalomuoju sveikatos 
draudimu (PSD) apdrausto asmens teisę gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) apmokamas 
būtinosios medicinos pagalbos paslaugas laikino buvimo Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) 
šalyse, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje metu.

ESDK arba privataus būtinojo sveikatos draudimo gali nepakakti, ypač repatriacijos ir specialios medicininės 
intervencijos atvejais. Tokiu atveju, gali būti naudingas papildomas privatus draudimas. Dalyviui rekomenduojama 
papildomai įsigyti papildomą draudimą, dengiantį repatriacijos ir nelaimingų atsitikimų atvejus. 

JEIGU užsienio universitetas reikalauja, privalote apsidrausti ir civilinės atsakomybės draudimu.

VYKSTANT Į šalis partneres privaloma pasirūpinti reikalingais draudimais pagal priimančio universiteto reikalavimus

7. Dalyvio apklausos anketa  - studentas užpildo ir pateikia Tarptautiškumo tarnybai dokumento originalą 
(pagal TT pateiktą formą);



Likusieji dokumentai

7. Dalyvio apklausos anketa  - studentas užpildo ir pateikia 
Tarptautiškumo tarnybai dokumento originalą (pagal TT pateiktą 
formą);



Likusieji dokumentai

8. I-ojo kalbos vertinimo (Online linguistic support test (OLS)) 
patvirtinimas PDF formatu – tik vykstantiems į KA103 mobilumą
Gavę studento sutikimą, TT nominuoja studentą ir į UU,  ir kalbos įvertinimui Erasmus+ OLS platformoje 
(OLS – online linguistic support language assessment test). OLS atsiunčia kvietimą automatiškai.

Kalbos yra tarpusavio supratimo pagrindas, todėl labai svarbu, kad „Erasmus+“ mobilumo dalyviai 
skatinami mokytis kalbų, tobulinti kalbos žinias.
Šiam tikslui yra Erasmus+ programos dalyviams yra sukurta internetinės kalbinės paramos priemonė OLS 
(OLS – online linguistic support). 

I-ąjį OLS vertinimą studentas turėtų atlikti bent 5 dienas prieš teikiant prašymą. 
II-ąjį vertinimą studentas atlieka pagal OLS kvietimą (mobilumo pabaigoje)

GALIMYBĖ: visiems, kurie pirmąjį (studijų kalbos) testą išlaiko B2 lygiu, gali būti skiriama 
licencija internetiniams vietinės kalbos kursams – pvz. italų, portugalų, vokiečių ir t.t.)



Likusieji dokumentai

• 9. Įsėdimo talonai (TIK studentams, kurie vyksta į šalį partnerę (ne EU)) 

Tai dėl skiriamos papildomos išmokos kelionės išlaidoms. 



Likusieji dokumentai

Gavęs iš UU priėmimo studijuoti laišką (patvirtinimą), 
PRIVALO išsiaiškinti pats:
 Ar reikalinga studijų viza ?

 KUR gauti studijų vizą, leidimą laikinai gyventi  ar kitą dokumentą, leidžiantį vykti studijuoti į UU?

 KOKIŲ dokumentų reikia vizai gauti?
 KIEK laiko trunka vizos išdavimas?

 Jeigu reikia dokumento patvirtinančio Jūsų Erasmus+ studijoms atrinko/ išvykstančio studento 
statusą, kreipkitės į outgoing@mruni.eu

STUDENTAS YRA ASMENIŠKAI ATSAKINGAS UŽ SAVO VIZĄ IR PRIVALO LAIKYTIS 
MIGRACIJOS TAISYKLIŲ!

10. VIZA

mailto:exchange@mruni.eu


Executive Team

The roadmap developed for the 
executive team aims to secure buy-in 

for the product vision

Erasmus+ išvykstamojo mobilumo studijoms eiga:

Nominacija užsienio 
universitetui

Užsienio 
universitetas 
susisiekia su 

nominuotu studentu

Studentas teikia 
paraišką užsienio 

universitetui

Studentas gauna 
priėmimo 

patvirtinimą

Studentas ruošia bei 
teikia dokumentus TT

Studentas pasirašo 
finansinę sutartį

Studentas vyksta 
Erasmus+ studijoms

Procesai studijų 
užsienyje metu

Grįžimas į MRU. 
Atsiskaitymas už 

Erasmus+ studijas



Finansinė sutartis

Pateikus  visus reikalingus dokumentus,  TT rengia įsakymą dėl Jūsų 
siuntimo studijuoti ir finansinę sutartį. Stipendija skaičiuojama dienų 

tikslumu – dydis per mėnesį, dydis per dieną.

TT el. paštu siunčia studentui sutarties PDF versiją. 

Studentas pasirašo finansinę sutartį: 

REKOMENDUOJAMA pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (https://www.eparasas.lt/ pvz. 
per https://www.dokobit.com/lt/ , arba per https://www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/adoc-

dokumentai.html

Studentas el. paštu atsiunčia pasirašytos sutarties PDF  arba .ADOC dokumentą  TT

Išmokama 90% visos stipendijos

https://www.eparasas.lt/
https://www.dokobit.com/lt/
https://www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/adoc-dokumentai.html


Erasmus+ mobilumas Covid-19 pandemijos metu

 Virtualus mobilumas – neišvykus iš LT stipendija neskiriama, Išvykus į 
Užsienio šalį, ir ten studijuojant nuotoliu – stipendija mokama. 

 Kelionė į užsienio šalį – studentas susipažįsta su Šalies COVID-19 
taisyklėmis

 Atvykimas į  universitetą - Įvadinei savaitei , kalbos kursams, studijoms 
- studentas susipažįsta ir laikosi UU COVID-19 taisyklių. (Saviizoliacija ir 
t.t.) 



Pasikeitus planams

• Jeigu nusprendžiate Erasmus+ studijoms nebevykti – privalote 
pranešti Tarptautiškumo tarnybai bei užsienio universitetui.  

• El. laiškas/prašymas. 



Erasmus+ studijų metu

Atvykimas

• Atvykus į užsienio universitetą privalote pateikti atvykimo 
dokumentą (užfiksuojama faktinio atvykimo data)

Trišalio susitarimo 
pakeitimai

• Prireikus pakeisti pasirinktus studijų dalykus, pildote 
trišalio susitarimo „during the mobility“ dalį.

• Dokumentas privalo būti suderintas su fakulteto 
prodekanu ir pasirašytas visų trijų šalių: Jūsų, fakulteto 
prodekano ir užsienio universiteto.

• Pasirašytas dokumentas siunčiamas outgoing@mruni.eu

mailto:outgoing@mruni.eu


Po Erasmus+ studijų

Studijų 
trukmės 

patvirtinimas

• Pabaigus studijas, Užsienio universitetas išduoda patvirtinimą apie faktinį studijų laikotarpį. 

• Galima teikti atvykimo/išvykimo patvirtinimo dokumentą (forma paskelbta internete ir pateikia TT);

• Nurodoma tiksli faktinė studijų (fizinio studijų mobilumo) trukmė – jei yra IKI 5 dienų paklaida –
stipendija neperskaičiuojama. Jeigu faktinė trukmė skiriasi daugiau nei 5 dienomis, - stipendija 
perskaičiuojama ir studentui išmokamas stipendijos likutis pagal faktinę fizinio studijų mobilumo 
trukmę (arba iš studento pareikalaujama grąžinti nustatytą dalį avansu išmokėtos stipendijos

Ataskaitos už 
Erasmus+ 

elementai:

• 1. Pažymėjimas, patvirtinantis studijų tikslą ir trukmę (angl. Letter of Confirmation 
arba Certificate of Attendance),

• 2. Užsienio universiteto išduotas Studijų rezultatų išrašas (angl. Transcript of Records) 
ir ToR pagrindu užpildyta Laikytų egzaminų ir įskaitų forma.

• 3. Online pildomas klausimynas apie patirtį „Erasmus+“ studijų laikotarpiu (EU-Survey).

• 4. Online pildomas II-asis kalbos vertinimas (OLS).

• 5. Atsiliepimas apie studijas su bent viena foto nuotrauka.  
DALINKITĖS SAVO STUDIJŲ UŽSIENYJE PATIRTIMI SU KITAIS STUDENTAIS, KAD IR JUOS 
PASKATINTUMĖTE DALYVAUTI  ERASMUS+ STUDIJŲ MOBILUME



Executive Team

The roadmap developed for the 
executive team aims to secure buy-in 

for the product vision

Aplankę 

https://www.mruni.eu/tarptautiskumas/erasmus-studijos/

Pasirinkę rūpimą sritį – sužinosite plačiau

Info seminaro 
skaidrės ir išsamus 

aprašymas su 
dokumentų 

formomis - bus 
siunčiamas 

atrinktam studentui 
el. paštu

https://www.mruni.eu/tarptautiskumas/erasmus-studijos/


Executive Team

The roadmap developed for the 
executive team aims to secure buy-in 

for the product vision
Enjoy your Erasmus+ 

studies!!! 

Tarptautiškumo tarnyba

Išvykstamasis mobilumas studijoms
outgoing@mruni.eu

https://www.mruni.eu/tarptautiskumas/erasmus-studijos/
mailto:exchange@mruni.eu
mailto:exchange@mruni.eu

