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ATRASK

Kodėl?
Pasirinkę ERASMUS+ veiklas ir
studijuodami užsienyje, įgysite naujų
žinių, patirties ir vertingų įgūdžių.

Kada ir
kiek?
Studentai gali vykti ERASMUS+
studijoms keletą kartų 3-12 mėn.
laikotarpiui kiekvienoje studijų pakopoje
(bakalauro, magistro ir doktorantūros
studijose). Vienoje studijų pakopoje
suminė studijų ir praktikos mobilumų
trukmė negali būti ilgesnė nei 12
mėnesių.

Kaina?
Dalinės studijos užsienio universitetuose
pagal ERASMUS+ programą studentams
nekainuoja, tačiau jie privalo mokėti
įprastus akademinius mokesčius savo
šalies arba šalies, kurioje studijuoja,
institucijai ir vykdyti kitas sąlygas,
numatytas studento studijų sutartyje.
Studentas taip pat gali gauti stipendiją,
kurios dydis priklauso nuo šalies, į kurią
vykstama.

Kaip?
Apsispręsti, sudalyvauti atrankoje,
išvykti. Išvykę studentai mokosi savo
studijų srities dalykų, todėl dalinės
studijos užsienyje yra pripažįstamos ir
užskaitomos KTU.

Ku r ?
Pagal aukštojo mokslo įstaigų
bendradarbiavimo susitarimus tinkle
dalyvauja visos ES valstybės narės, taip
pat Turkija, Islandija, Lichtenšteinas,
Norvegija, Makedonija. ERASMUS+
programos šalys partnerės: Serbija,
Azerbaidžanas, Gruzija, Ukraina, Izraelis,
Kazachstanas, Meksika, JAV.

Kaip
pasirinkti?
Kiekvienas fakultetas yra sudaręs sutartis
su įvairiais užsienio šalių universitetais
(universitetų sąrašą rasite www.ktu.edu/
erasmus/studijos). Studentai renkasi
universitetą pagal minėtą sąrašą,
atsižvelgdami į studijų programą.

DALYVAUK
AT R A N K A
1
Pavasarį (vasario-kovo mėn.) skelbiama
pagrindinė atranka į ERASMUS+ studijas
kitiems mokslo metams. Informaciją apie
paraiškų teikimo terminus, atrankas ir
užsienio kalbų testus galima rasti www.
ktu.edu/erasmus bei fakultetų skelbimų
lentose.
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Pagrindiniai reikalavimai kandidatams:
• Studijų vidurkis didesnis už 6,5.
• Užsienio kalbos lygis B2.
• Motyvacija.
• Studijų plano suderinamumas.
• Studentai, kurie jau buvo išvykę
studijoms pagal ERASMUS+ programą,
atrankoje gali dalyvauti antrą kartą, jei
bendra jų ankstesnė ERASMUS+ studijų
ir praktikos trukmė neviršija 12 mėn.
vienoje studijų pakopoje.
• Pirmo kurso studentai bakalaurai gali
dalyvauti atrankose, tačiau išvykti gali tik
sėkmingai baigę pirmą kursą.
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Registracijos anketą atrankoms galima
rasti https://outgoing.ktu.edu. Prie
registracijosanketos reikia prisegti
pažymą apie pažymių vidurkį (užsisakyti
Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS)
ir atsiimti Centriniuose rūmuose 407 kab.
arba fakultete.) ir išlaikyto užsienio kalbos
testo pažymėjimą (testas laikomas KTU,
informacija apie testo datas ir vietą rasite
www.ktu.edu/erasmus, registracija el.
paštu shmmf.ukc@ktu.lt).

Atrankos pokalbyje fakultete
dalyvauti privaloma.
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Rudenį (rugsėjo mėn.) skelbiama
papildoma atranka tų pačių metų
pavasario semestrui į likusias
ERASMUS+ studijų vietas.

P O AT R A N K O S
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Išsiaiškinti, kokius dokumentus ir iki
kada reikia pristatyti į universitetą, į
kurį vyksite. Ši informacija pateikiama
universiteto interneto puslapyje.
Dažniausiai pateikiami dokumentai
yra registracijos anketa (Application
Form), akademinė pažyma (Transcript
of Records) ir studijų sutartis (Learning
Agreement). Atkreipkite dėmesį į
registracijos terminus ir reikalavimus.
Užpildyti dokumentai siunčiami į
priimantįjį universitetą nurodytu būdu.

Suderinti pasirenkamus studijų
modulius su fakulteto tarptautinių ryšių
koordinatoriumi ir studijų programos
vadovu, užpildyti ir pasirašyti studijų
sutartį.
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Laukti pakvietimo laiško.

Kas toliau
> Ruošti dokumentus stipendijai (priėmimo
laiškas, finansinė sutartis, prašymas
dėl dalinių studijų kitoje aukštojoje
mokykloje).
> Įsigyti Europos sveikatos draudimo
kortelę ar privatų sveikatos draudimą.
Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės
kreipkitės į Teritorinę ligonių kasą.
Daugiau informacijos www.vlk.lt.
> Atlikti pirmąjį kalbinio pasirengimo
vertinimo testą internetu. Prisijungimai
prie internetinio puslapio išsiunčiami,
studentui pateikus pakvietimo laišką.
> Rūpintis gyvenamuoju plotu, kelionės
bilietais ir kt.
> Sėkmingai išlaikyti sesiją. Studentai,
turintys skolų, studijuoti pagal
ERASMUS+ programą užsienio
universitetuose nėra išleidžiami ir
stipendija jiems neišmokama.

PAT I R K
ERASMUS+
ERASMUS+ studijų metu laikykitės visų
priimančiojo universiteto reikalavimų.
Studijuokite, keliaukite, bendraukite!
Išlaikykite visus egzaminus ir surinkite
reikalingus dokumentus.

SUGRĮŽUS PO
STUDIJŲ
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Per vieną mėnesį nuo ERASMUS+ studijų
pabaigos į TPD reikia pristatyti:
• Pažymą apie išbūtą laiką (Certificate of
Duration) su nurodytomis studijų pradžios
ir pabaigos datomis.
• Priimančioje institucijoje pasirašytos
studijų sutarties ir jos pakeitimų kopiją
(jei nebuvo pateikta anksčiau).
• Akademinės pažymos su išlaikytų
modulių įvertinimais ir kreditais kopiją
(Transcript of Records), kurią išduoda
priimantis universitetas.

Užpildyti ir pateikti ES internetinės
apklausos anketą (prisijungimai prie
internetinio puslapio išsiunčiami
pasibaigus studijų užsienio universitete
laikotarpiui) bei atlikti antrąjį kalbinio
pasirengimo vertinimą (prisijungimai
prie internetinio puslapio išsiunčiami
ERASMUS+ studijų laikotarpio
pabaigoje).

O jeigu
ne?!
Nusprendus nebevykti į užsienio
mokymo instituciją būtina nedelsiant
informuoti KTU Tarptautiškumo plėtros
departamentą, priimančiąją instituciją ir
fakulteto tarptautinių ryšių koordinatorių.
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Fakultete pateikti prašymą dėl studijų
tęsimo KTU, pateikti akademinės pažymos
kopiją, patvirtinančią priimančioje
institucijoje išklausytus modulius, atliktą
tiriamąjį darbą ir gautus kreditus bei
atitinkamus įvertinimus.

SUSISIEK
FA K U LT E T Ų
TA R P TA U T I N I Ų
RYŠIŲ

Cheminės technologijos fakultetas
Dovilė Sinkevičiūtė / international.ctf@ktu.lt
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Ieva Likadzijauskė / international.evf@ktu.lt
Elektros ir elektronikos fakultetas
Alma Dervinienė / international.eef@ktu.lt
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Aurelija Bučinskienė /international.mgmf@ktu.lt
Informatikos fakultetas
Gintarė Lukoševičiūtė / international.if@ktu.lt

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Kristina Lukšaitė / international.midf@ktu.lt
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Živilė Kemeklienė / international.shmmf@ktu.lt
Statybos ir architektūros fakultetas
Laura Jankauskaitė-Jurevičienė / international.saf@ktu.lt
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
Brigita Stanikūnienė / international.ptvf@ktu.lt
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