Studentai, norintys dalyvauti Erasmus+ praktikai programoje, turi: (Susirasti praktikos
užsienyje vietą;
1. Gauti iš priimančios įmonės sutikimo raštą, patvirtinantį priėmimą tarptautinei praktikai;
2. Užpildyti paraišką;
3. Pateikti paraišką ir įmonės patvirtinimo raštą Tarptautinių ryšių koordinatoriui;
4. Laukti sprendimo dėl Erasmus+ mobilumo stipendijos skyrimo bei pasirašyti Dotacijos sutartį;
5. Suderinti ir pasirašyti praktikos sutartį;
6. Išvykti į praktiką.

Studentai, išvykę į ERASMUS+ praktiką, turi:
Dalyvauti kalbos, kuria studijuojama, kursuose internete, jei buvo skirta kalbos kursų licencija. Ji turi
būti naudojama visą laikotarpį tarp dalyvio kalbinio pasirengimo įsivertinimo mobilumo veiklos
pradžioje iki įsivertinimo mobilumo veiklos pabaigoje.
Studentai, grįžę po ERASMUS+ praktikos, turi:
Tarptautinių ryšių koordinatoriui pateikti praktikos sutarties kopijas, įmonės patvirtinimą apie atliktą
praktiką.
Atlikti antrąjį kalbinio pasirengimo vertinimą. Prisijungimai prie internetinio puslapio išsiunčiami
ERASMUS+ studijų laikotarpio pabaigoje.
Užpildyti ir pateikti EK internetinės apklausos anketą. Prisijungimai prie internetinio puslapio
išsiunčiami pasibaigus studijų užsienio universitete laikotarpiui.

ERASMUS+ stipendija
Sėkmingai sudalyvavę Erasmus+ praktikai atrankose, programos dalyviai gali pretenduoti į Erasmus+
stipendiją. Stipendijos dydžius kiekvienais metais nustato Europos Komisija.
ERASMUS+ stipendija skiriama padengti papildomas mobilumo išlaidas: t. y. kelionės, draudimo bei
pragyvenimo išlaidas, tačiau gali nepadengti visų studijų užsienyje išlaidų, todėl vykstant studijuoti
būtina turėti papildomų lėšų.

ERASMUS+ stipendija išmokama per du kartus. Pirmasis pavedimas (80%) į studento banko
kortelės sąskaitą pervedamas iki išvažiavimo likus ne mažiau savaitei ir laiku susitvarkius visus
reikalaujamus dokumentus. Antroji stipendijos dalis išmokama tik pristačius studijų periodą
patvirtinantį dokumentą ir užpildžius elektroninę ataskaitą.
Yra galimybė vykti studijoms užsienyje su „nuline stipendija“. Šiuo atveju Jūs negausite
ERASMUS+ stipendijos, tačiau naudositės visomis ERASMUS studento teisėmis. “Nulinės
stipendijos” laimėtojų mobilumo išlaidos gali būti dengiamos iš privačių fondų, tėvų, kitų šeimos
narių, darbdavių ir kt. lėšų. Visi ERASMUS+ programos reikalavimai, išskyrus stipendijos skyrimą,
yra privalomi ir „nulinės stipendijos“ studentams.
Stipendijų dydis yra nuo 300 iki 500 eurų per mėnesį:

Šalių
Šalys
grupė

Stipendija Stipendija
studijoms praktikai
EUR/mėn. EUR/mėn.

1

Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija,
Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas,
Norvegija

500

700

2

Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija,
Kroatija, Kipras. Liuksemburgas, Nyderlandai,
Portugalija, Slovėnija. Islandija, Turkija

400

600

3

Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija,
Rumunija, Slovakija, Makedonija

300

500

Socialiai remtiniems studentams (netaikoma specialiųjų poreikių atveju) gali būti skiriama papildoma
200 eurų per mėnesį stipendija studijoms užsienyje. Statusui įrodyti taikomi tokie patys reikalavimai
kaip ir gaunantiems socialines stipendijas. Prašymas skirti socialinę stipendiją ir kiti reikalingi
dokumentai pateikiami kartu su kitais ERASMUS+ dokumentais po atrankos.
Papildoma parama gali būti skiriama ERASMUS+ dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių.
Vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip
potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be
papildomo finansavimo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas.
Parama gali būti skiriama studentams, atrinktiems Erasmus+ mobilumui, toliau išvardytoms išlaidoms
padengti.
1. Papildomoms išlaidoms priemonėms ir/ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių,
ligos/negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y.
priemonių ir/ar paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas
jūsų gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Pažymėtina, kad pastarajame
dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių konkrečiai ir kiek paslaugų jums reikės studijų,
praktikos užsienyje laikotarpiu. Parama bus grindžiama realiai patirtomis išlaidomis.
2. Lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei jos pagrįstos.

