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Tarptautinių ryšių tarnyba kviečia visus universiteto studentus pasinaudoti galimybe įgyti tarptautinės 

studijų patirties išvykstant studijoms į Erasmus+ šalių partnerių aukštojo mokslo institucijas.  

 

Studentai, norintys dalyvauti konkurse, el. atrankos anketą turi pateikti iki 2016 balandžio 22 d.  

 

Atrankoje gali dalyvauti visų pakopų-nuolatinių ir ištęstinių studijų VDU studentai. Studentai, turintys 

specialiųjų poreikių, gali gauti papildomą finansavimą.  

 

Atrankos kriterijai: 

 studijų / tyrimų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje ir studijų programos VDU 

suderinamumas; 

 studento motyvacija; 

 dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai; 

 geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios. 

 

Konkursas skelbiamas į šias aukštojo mokslo institucijas Erasmus+ šalyse partnerėse: 

 

 Bosnija ir Hercegovina 

East Sarajevo University ir Sarajevo University (2 vietos: 1 bakalauro ir 1 magistro studentams). 

Teikti paraiškas kviečiami PMDF ir MA studentai.  

 Rusija 

Saint Petersburg University (2 vietos: 1 magistro ir 1 doktorantūros studentams). Teikti paraiškas 

kviečiami PMDF studentai. 

 Jungtinės Amerikos Valstijos 

Black Hills State University, Seattle Pacific Universitety ir Gwinnett Georgia College (1 vieta: 1 

doktorantūros studentui). Teikti paraiškas kviečiami PMDF, MA, SMF, HMF ir GMF studentai.  

 

Kiekvienas atrankoje dalyvavęs studentas bus asmeniškai el. paštu informuotas apie pirmo atrankos 

etapo rezultatus bei kvietimą atvykti motyvaciniam pokalbiui. Galutiniai rezultatai bus skelbiami VDU 

interneto svetainėje, Tarptautinių ryšių tarnybos skelbimų lentoje iki balandžio 29 d. 

 

Daugiau informacijos apie Erasmus+ mainų studijas šalių partnerių aukštojo mokslo institucijose, 

atrankos kriterijus, stipendijų dydžius galima rasti VDU internetinėje svetainėje čia, Erasmus+ 

informaciniuose susitikimuose ar individualių konsultacijų su projekto koordinatoriumi metu.  

 
Kontaktinis asmuo: 

Tarptautinių ryšių tarnyba 
Martynas Kleinauskas  

El. p. martynas.kleinauskas@vdu.lt; Tel. Nr. 8-601-75015 

                                                 
1
 Šalys partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, 

Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys. 

http://www.vdu.lt/lt/studijos/tarptautines-studijos-ir-praktika/vdu-dvisaliai-susitarimai/
https://docs.google.com/forms/d/1pcEDTp8GubStnl9OFsW32zsXYjc-Zy8ZcIgdTWFFyrY/viewform
http://www.vdu.lt/lt/studijos/tarptautines-studijos-ir-praktika/erasmus-studijos/
mailto:m.kleinauskas@trt.vdu.lt

