
   

SKELBIAMAS ERASMUS+ DĖSTYMO IR MOKYMO(SI) VIZITŲ 

PROGRAMOS ŠALYSE KONKURSAS 

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrius (TRPV) kviečia Kolegijos dėstytojus pasinaudoti galimybe 

vykti Erasmus+ dėstymo vizitams aukštojo mokslo institucijose (AMI) ir mokymo(si) vizitams užsienyje 

veikiančiose įmonėse. Dėstymo ir mokymo(si) vizitams galima vykti į Erasmus+ programos šalis
1
. 

 

Visus dėstytojus, norinčius dalyvauti konkurse, kviečiame TRPV skyriui iki 2017 m. gegužės 31 d. pateikti 

šiuos užpildytus dokumentus:  

1. Paraišką vizitui užsienyje; 

2. Dėstymo ar mokymo(si) programos formą; 

Pildant dokumentus prašytume atsižvelgti, kad dėstytojų dėstymo ar mokymo(si) vizitas gali trukti nuo 2 iki 

4 dienų (neįskaičiuojant kelionės dienų; atsižvelgiant į atstumą iki AMI, kelionei gali būti skiriama 1-2 

dienos). 

Konkursas skelbiamas į šias AMI 2017-2018 m. m. Erasmus+ dėstymo vizitams. Mokymo(si) vizitams 

dėstytojas gali pasiūlyti Erasmus+ programos šalyse
1
 veikiančią įmonę.  

Vizitų įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. rugsėjo 15 d. – 2018 m. rugsėjo 15 d. 

Atrankoje pirmenybė teikiama:  

 akademinio personalo darbuotojams, kurių pagrindinė darbovietė yra Kolegija ir kurie 

pastaraisiais dvejais akademiniais metais (2015–2016 ir 2016–2017) dalyvauja programoje 

pirmą ar mažiau kartų (lyginant su kitais kandidatais); 

 dėstytojams, dėstantiems dalykus užsienio kalba pagal Erasmus+ programą atvykusiems 

studentams arba nuolatinių studijų užsienio studentams; 

 vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų ryšiai bei parengiami 

būsimo bendradarbiavimo projektai; 

 vizitams, kurių metu parengiama nauja mokomoji medžiaga. 

 

Atranka vyks Centrinių rūmų Konferencijų salėje 2017 m. birželio 6 d. Laikas bus patikslintas.  

 

Atrankos rezultatai bus skelbiami 2017 m. birželio 14 d. (Kolegijos interneto svetainėje, taip pat kiekvienas 

atrankoje dalyvavęs dėstytojas bus informuotas el. paštu). 

 

Dėstytojų atrankos organizavimo tvarką reglamentuoja Šiaulių valstybinės kolegijos studentų, dėstytojų ir 

administracijos darbuotojų atrankos dalyvauti Erasmus mainų programoje tvarkos aprašas. 
  

Daugiau informacijos apie dėstymo ir mokymo(si) vizitus užsienyje rasite: Erasmus+ personalo 

dėstymo ir mokymosi vizitų administravimo taisyklės. 
 

Išsamią informaciją apie galimybes išvykti dėstymo ar mokymo(si) vizitui į užsienį gausite 

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriuje (Centriniai rūmai 209 kab.). 

Galima kreiptis e-paštu projektu.skyrius@svako.lt arba telefonu 8 41 43 37 93. 

 

 

                                                           
1
 Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika 

Makedonija. 
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