
„ERASMUS+“ PERSONALO DĖSTYMO BEI MOKYMOSI VIZITAI PROGRAMOS 

ŠALYSE (ES BEI NORVEGIJOJE, ISLANDIJOJE, LICHTENŠTEINE, ŠIAURĖS 

MAKEDONIJOJE, SERBIJOJE IR TURKIJOJE) 

1. VDU akademinio personalo „Erasmus+“ dėstymo vizitai 

Decentralizuota atranka – atranką vykdo akademiniuose padaliniuose (fakultetuose / 

akademijose) fakultetų dekanų / akademijų kanclerių sudarytos atrankos komisijos. Atranka vykdoma du 

kartus per metus: gegužės mėnesį dėstytojai atrenkami dėstymo vizitams rudens semestrui, lapkričio 

mėnesį dėstytojai atrenkami dėstymo vizitams pavasario semestrui. Atranka vykdoma preliminarios 

(nebūtinas priimančios institucijos patvirtinimas) dėstymo sutarties pagrindu. Dėstymo vizito trukmė iki 

6 dienų (iki 4 veiklos dienų, 2 dienos kelionei), dėstymo vizito metu dėstomos 8 akademinės val. Vizitai 

gali vykti tik tose institucijose, su kuriomis VDU (siunčiantis padalinys) yra pasirašęs „Erasmus+“ 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartį. Vizitų skaičius per metus nėra ribojamas. 

Vizitų finansavimas – skiriamos fiksuotos normos pragyvenimo išlaidoms (visoms dienoms, 

įskaitant ir kelionės) bei kelionei finansuoti. Normos nurodytos priede (dokumento apačioje). 

Šiems vizitams skiriama apie 85 proc. viso VDU gauto finansavimo „Erasmus+“ dėstymo vizitams. 

 

Centralizuota atranka - atranką vykdo rektoriaus sudaryta centralizuota atrankos komisija. 

Paraiškos priimamos kiekvieną mėnesį, sulaukus paraiškų, komisija renkasi, svarsto paraiškas, rezultatai 

skelbiami iki kito mėnesio 10 dienos. Atranka vykdoma suderintos (turi būti visų šalių parašai) dėstymo 

sutarties pagrindu. Dėstymo vizito trukmė iki 14 dienų (iki 12 veiklos dienų, 2 dienos kelionei), dėstymo 

vizito metu dėstoma ne mažiau kaip 8 akademines val. per savaitę.  

Pagrindinis skirtumas tarp šios ir aukščiau minėtos „decentralizuotos atrankos“ yra tai, kad šioje 

atrankoje finansavimas skiriamas vizitams, kuriais siekiama platesnių tikslų (dėstymo sutartyje pateikus 

išsamų pagrindimą), pirmenybę teikiant:  

a. dėstymui ir bendrų programų ruošimui; 

b. intensyvių kursų, už kuriuos studentams skiriami kreditai, dėstymui;  

c. dėstymui ir dalyvavimui partnerių institucijų studentų baigiamųjų darbų gynimų komisijose;  

d. dėstymui jungtinėse studijų programose; 

e. kursų, kurie įtraukti ir patvirtinti kaip užsienio universiteto studijų programos dalis, 

dėstymui; 

f. vienalaikiam dėstytojų apsikeitimui dėstyti (VDU dėstytojas dėsto užsienyje, tuo metu jo 

paskaitas VDU dėsto dėstytojas iš užsienio); 

g. dėstymui ir kitoms čia nenurodytoms veikloms, kurios iš esmės prisidėtų prie VDU 

tarptautiškumo plėtojimo. 

Vizitai gali vykti tik tose institucijose, su kuriomis VDU (siunčiantis padalinys) yra pasirašęs 

„Erasmus+“ tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartį. Vizitų skaičius per metus nėra ribojamas. 

Vizitų finansavimas: skiriamos fiksuotos normos pragyvenimo išlaidoms (visoms dienoms, 

įskaitant ir kelionės) bei kelionei finansuoti. Normos nurodytos priede (dokumento apačioje). 

Šiems vizitams skiriama apie 15 proc. viso VDU gauto finansavimo „Erasmus+“ dėstymo vizitams. 

 

Plačiau - https://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/tarptautiniai-rysiai/erasmus-destymo-vizitai/ 

 

https://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/tarptautiniai-rysiai/erasmus-destymo-vizitai/


2. Atvykstančių užsienio įmonių / organizacijų darbuotojų („profesionalų“) 

dėstymo vizitai  VDU 

VDU akademiniai padaliniai turi galimybę pasikviesti užsienio įmonių ir organizacijų (išskyrus 

aukštojo mokslo institucijų, kurios turi „Erasmus“ chartiją) darbuotojus (profesionalus) „Erasmus+“ 

dėstymo vizitams. Siunčianti organizacija turi būti registruota programos šalyje. Šiais vizitais siekiama 

studentus supažindinti su jų studijų metu įgyjamų žinių praktinio taikymo pavyzdžiais ES ir paskatinti 

išvykti į užsienį pasisemti tarptautinės patirties (praktikai).  

Vizitai gali trukti nuo 2 iki 5 veiklos dienų bei 2 papildomos dienos kelionei.   

Vizitų finansavimas: skiriamos fiksuotos normos pragyvenimo išlaidoms (visoms dienoms, 

įskaitant ir kelionės) bei kelionei finansuoti. Normos nurodytos priede (dokumento apačioje). 

 

Šių vizitų poreikis kitiems akademiniams metams renkamas kiekvienų metų sausio mėnesį. 

Finansavimas gaunamas ir paskirstomas visiems akademiniams metams – birželio mėnesį. Prieš naujo 

semestro pradžią poreikis / įgyvendinimas peržiūrimas, vietos perskirstomos. 

 

3. VDU akademinio ir neakademinio personalo mokymosi vizitai 

„Erasmus+“ mokymosi vizitai – tai veikla, kuria skatinamas universiteto akademinio ir neakademinio 

personalo profesinis tobulėjimas. Mokymosi vizitai gali vykti bet kurioje įmonėje ar organizacijoje bei 

aukštojo mokslo institucijose (turinčiose „Erasmus“ chartiją), esančioje programos šalyje (išskyrus 

Lietuvą). 

Su šiuo finansavimu galima vykti į:  

1. individualius mokymosi vizitus, kurių metu vykdomas darbo stebėjimas, gerosios patirties mainai 

ir pan. Tokio vizito trukmė – nuo 2 iki 3 veiklos dienų bei 2 dienos kelionei; 

2. mokymosi renginius (išskyrus konferencijas), kaip pvz. mokymosi savaites, organizuojamas kitų 

aukštųjų mokyklų (pasiūlymų galima rasti čia: http://staffmobility.eu/) ar kitus mokymosi 

renginius / kursus, kaip pvz. http://shipcon.eu.com/upcoming-courses/ ar http://www.itc-

international.eu/erasmusplus.  Šių vizitų trukmė – 5 veiklos dienos ir 2 dienos kelionei.   

Vykdoma tik centralizuota atranka. Centralizuota atranka - atranką vykdo rektoriaus sudaryta 

komisija. Paraiškos priimamos kiekvieną mėnesį, sulaukus paraiškų, komisija renkasi / rezultatai 

skelbiami iki kito mėnesio 10 dienos. 

Vizitų finansavimas: skiriamos fiksuotos normos pragyvenimo išlaidoms (visoms dienoms, 

įskaitant ir kelionės) bei kelionei finansuoti. Normos nurodytos priede. 

Į mokymosi vizitą galima išvykti kartą per pusę metų (sausio – birželio mėn. bei liepos – gruodžio mėn.) 

 

Plačiau: https://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/tarptautiniai-rysiai/erasmus-mokymosi-vizitai/ 

 

 

http://staffmobility.eu/
http://shipcon.eu.com/upcoming-courses/
http://www.itc-international.eu/erasmusplus
http://www.itc-international.eu/erasmusplus
https://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/tarptautiniai-rysiai/erasmus-mokymosi-vizitai/


PRIEDAS 

Vizitų finansavimas: 

Pragyvenimo išlaidų dydžiai (fiksuoti) pagal šalį, kurioje yra priimanti organizacija (ar organizuojami 

mokymai) 

Priimančioji šalis 
Vienai dienai 

skiriama suma 

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

153,00 Eur 

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

136,00 Eur 

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, 
Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija, Lietuva (atvykstantiems iš 
įmonių / organizacijų) 

119,00 Eur 

 

Kelionei skiriama fiksuota suma pagal atstumą nuo siunčiančios institucijos iki priimančios institucijos. 

Atstumas nustatomas naudojantis skaičiuokle, esančia Europos komisijos tinklapyje: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 

Kelionės atstumas Skiriama suma 

Nuo 100 iki 499 km: 180,00 Eur 

Nuo 500 iki 1999 km: 275,00 Eur 

Nuo 2000 iki 2999 km: 360,00 Eur 

Nuo 3000 iki 3999 km: 530,00 Eur 

Nuo 4000 iki 7999 km: 820,00 Eur 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

