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ŠIAURĖS MINISTRŲ TARYBA SKELBIA 2016 M. KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS 

„NORDPLUS“ PROGRAMOS PROJEKTAMS  

 

2016-01-26  

Šiaurės Ministrų Taryba paskelbė 2016 m. Kvietimą teikti paraiškas „Nordplus“ programos projektams. 

Su 2016 metų Kvietimu susijusius dokumentus anglų kalba rasite oficialioje „Nordplus“ programos svetainėje. 

Kvietimas bei dokumentai skelbiami ir Šiaurės kalbomis. 

Paraiškų teikimo terminas – 2016 m. kovo 1 d. 

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu paraišku ir ataskaitų teikimo sistemoje "Espresso". 

Susirasti partnerius bendradarbiavimui su Šiaurės šalimis padės Partnerių paieškos duomenų bazė. 

Projektus galima teikti „Nordplus Junior“, „Nordplus Higher Education“, „Nordplus Adult“, „Nordplus 

Horizontal“ ir „Nordplus Nordic Languages“ paprogramių veiklose. 

2016 m. sausio ir vasario mėnesiais Švietimo mainų paramos fondas organizuos konsultacines dienas 

potencialiems „Nordplus“ programos paraiškų teikėjams. 

 

Visa informacija apie kvietimą http://www.smpf.lt/lt/siaures-ministru-taryba-skelbia-2016-m-kvietima-teikti-

paraiskas-nordplus-programos-projektams 

 

KONSULTACINIS SEMINARAS „NORDPLUS JUNIOR, ADULT, HORIZONTAL IR 

HIGHER EDUCATION PARAIŠKŲ TEIKIMAS“ 

 

2016-01-11 

Švietimo mainų paramos fondas kviečia į konsultacinį seminarą „Nordplus Junior, Adult, Horizontal ir 

Higher Education paraiškų teikimas“, kuris vyks š. m. vasario 17 d. Švietimo mainų paramos fonde, Rožių al. 

2, Vilniuje. Seminaro pradžia – 13.00 val., trukmė apie 2 val. 

Konsultacijos skirtos visų šioms paprogramėms tinkamų institucijų atstovams, ketinantiems šiais metais teikti 

„Nordplus“ Junior, Adult, Horizontal arba Higher Education paprogramių projektus. Jo metu aptarsime paraiškų 

pildymo „Espresso“ sistemoje ypatumus ir pasistengsime atsakyti į visus su „Nordplus“ Junior, Adult, 

Horizontal bei Higher Education paraiškų teikimu susijusius jūsų klausimus. 

Reikalavimas dalyviams – seminare kviečiami dalyvauti institucijų atstovai, kurie jau turi projekto partnerius ir 

2016 m. kovo 1 d. teiks „Nordplus“ Junior, Adult, Horizontal arba Higher Education paraišką. 

Registracija į seminarą vyksta iki vasario 11 d. (imtinai). Registruotis galite ČIA. 

Daugiau apie Nordplus paraiškų teikimo procedūrą skaitykite oficialiame programos tinklapyje 

http://nordplusonline.org/How-to-apply/Step-by-step 

http://nordplusonline.org/News2/CALLS/Call-for-applications-to-Nordplus-2016
http://nordplusonline.org/nor/Nyheter/UTLYSNINGER/Ansoegningsrunde-for-Nordplus-2016
http://espresso.siu.no/espresso/login?0
http://nordplusonline.org/nor/Hvordan-soeke/PARTNERSOEK
http://nordplusonline.org/
http://nordplusonline.org/
http://www.smpf.lt/lt/siaures-ministru-taryba-skelbia-2016-m-kvietima-teikti-paraiskas-nordplus-programos-projektams
http://www.smpf.lt/lt/siaures-ministru-taryba-skelbia-2016-m-kvietima-teikti-paraiskas-nordplus-programos-projektams
http://www.smpf.lt/lt/registracija-i-seminara-nordplus-junior-adult-horizontal-ir-higher-education-paraisku-teikimas
http://nordplusonline.org/How-to-apply/Step-by-step
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Visa informacija apie seminarą http://www.smpf.lt/lt/kvieciame-i-konsultacini-seminara-nordplus-junior-adult-

horizontal-ir-higher-education-paraisku-teikimas 

--------------------------------------------------------------------------- 

Jei turite klausimų, prašome kreiptis į:  

projektų koordinatorę Astą Kundreckaitę, tel. (8 5) 2502783 arba el. paštu asta.kundreckaite@smpf.lt (Junior 

klausimais); 

projektų koordinatorę Editą Trečiokienę, tel. (8 5) 2559473 arba el. paštu edita.treciokiene@smpf.lt (Adult 

klausimais); 

projektų koordinatorę Ievą Mizgeraitę - Mažulę, tel. (8 5) 2503702 arba el. paštu ieva.mazule@smpf.lt 

(Horizontal klausimais); 

projektų koordinatorių Vitalijų Zenčenko, tel. (8 5) 2157528 arba el. paštu vitalij.zencenko@smpf.lt (Higher 

Education klausimais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.smpf.lt/lt/kvieciame-i-konsultacini-seminara-nordplus-junior-adult-horizontal-ir-higher-education-paraisku-teikimas
http://www.smpf.lt/lt/kvieciame-i-konsultacini-seminara-nordplus-junior-adult-horizontal-ir-higher-education-paraisku-teikimas
mailto:asta.kundreckaite@smpf.lt
mailto:edita.treciokiene@smpf.lt
mailto:ieva.mazule@smpf.lt
mailto:vitalij.zencenko@smpf.lt


5 

 

DALINĖS STUDIJOS IR MOKSLINĖS STAŽUOTĖS BALTARUSIJOJE 

 

2016-01-21 

Dalinių studijų ir mokslinių stažuočių laikotarpis: 2016 m. rugsėjo mėn. – 2017 m. birželio mėn. 

Reikalavimai kandidatams: 

 Paraiškas gali teikti tik LR piliečiai studijuojantys arba dirbantys Lietuvos mokslo ir studijų (toliau – 

MSI) institucijose: 

Dalinėms studijoms – Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir 

vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros, vientisųjų bei doktorantūros, rezidentūros, meno 

aspirantūros studijų studentai (taip pat mokslinių tyrimų institutų doktorantai). 

Paskutinio kurso studentams finansavimas bus skiriamas tik pateikus įstojimą į Lietuvos MSI patvirtinančius 

dokumentus. Dalinių studijų trukmė – nuo 5 iki 10 mėnesių. 

Mokslinėms stažuotėms – Lietuvos universitetų, kolegijų, taip pat valstybinių mokslinių tyrimų institutų 

dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė. Mokslinių stažuočių trukmė –

 nuo 1 iki 10 mėnesių. 

Trumpalaikėms mokslinėms stažuotėms – Lietuvos universitetų, kolegijų, taip pat valstybinių mokslinių 

tyrimų institutų doktorantai, rezidentai, meno aspirantai. Trumpalaikių mokslinių stažuočių trukmė – nuo 1 iki 10 

mėnesių. 

 Studentų studijų rezultatų vidurkis pagal mokslo sritis:  

fizinių mokslų, technologinių mokslų, biomedicinos mokslų - ne žemesnis nei 7,0 balai  bei humanitarinių 

mokslų, socialinių mokslų ir menų - ne žemesnis nei 8,0 balai.  

Studijų rezultatai vertinami pagal dabartinių kandidato studijų paskutinių dviejų sesijų rezultatus. Tais atvejais, 

kai dvi sesijos dar neįvykusios, studijų rezultatai vertinami pagal ankstesnės pakopos studijų baigimo diplomo 

priedėlį. Doktorantams studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas iš išlaikytų doktorantūros egzaminų rezultatų, 

jeigu jie yra, kitu atveju – iš magistro diplomo priedėlio. 

 Ne žemesnis bei B1 užsienio kalbos, kuria vyks studijos ar mokslinė stažuotė, mokėjimo lygis pagal Europos 

kalbų lygmenis. 

 

Viso bus finansuojama: 

 10 mėnesių dalinių studijų; 

 10 mėnesių mokslinių stažuočių; 

 10 mėnesių trumpalaikių mokslinių stažuočių. 
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Skiriamas finansavimas: 

 Fondas skiria Lietuvos valstybinę stipendiją, iš kurios gali būti dengiamos pragyvenimo, nakvynės, 

vietinio transporto ir kt. išlaidos: 

          456,00 EUR/mėn. - bakalauro ir vientisųjų studijų studentams; 

          570,00 EUR/mėn. - magistro studijų studentams ; 

          760,00 EUR/mėn. – doktorantūros, rezidentūros, mano aspirantūros studijų studentams ; 

          1140,00 EUR/mėn. - mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojams ir dėstytojams ; 

          Vykstantiems į Minską, stipendijos dydis dauginamas iš gyvenimo lygio vietos koeficiento, kuris yra lygus 

1,15; vykstantiems į Gardiną - 0,95. 

 Fondas skiria 87,00 EUR išmoką kelionės išlaidoms į studijų ar mokslinės stažuotės vietą ir atgal. 

Informacija apie skirto finansavimo panaudojimą, leistinas ir neleistinas išlaidas bei atsiskaitymą. 

 

Konkursui pateikiami dokumentai: 

1. Paraiška http://stipendijos.lt/lt/paraiskos-teikimas. 

2. Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate arba dirbate, raštas, patvirtinantis, kad dalinės studijos 

ar mokslinė stažuotė yra suderinta. Šis raštas turi būti patvirtintas: fakulteto dekano parašu – bakalauro, 

magistrantūros ir vientisųjų studijų studentams; institucijos vadovo parašu – doktorantams, dėstytojams, 

mokslininkams, tyrėjams. 

3. Dokumentai anglų arba rusų kalba (originalai ir 1 kopija): 

1) Baltarusijos Respublikos MSI raštas dėl sutikimo priimti. Rašte turi būti nurodytas veiklos laikotarpis. 

Mokslinėms stažuotėms šiame rašte turi būti nurodyta tyrimų kryptis. 

2) Dvi rekomendacijos išduotos per pastaruosius 6 mėnesius Lietuvos MSI, kurioje  studijuojate arba dirbate. 

Viena rekomendacija pateikiama Lietuvos MSI, kurioje mokotės ar dirbate, atstovo, kita – tos srities 

mokslininko, studijų, mokslinio darbo vadovo. 

3) Išsilavinimo dokumentai: 

 Pažyma apie dabartinių studijų rezultatus (Transcript of records), patvirtinta dekanate. Rezultatai turi būti 

atskirti pagal semestrus. Doktorantai turi pateikti pažymą apie išlaikytus doktorantūros egzaminus (jei 

egzaminus jau laikė). 

 Įgyto bakalauro, magistro arba daktaro laipsnio diplomų kopijos, jų vertimai į anglų kalbą bei diplomų 

priedėlių kopijos, patvirtintos išdavusios institucijos arba notaro.  

4) Gyvenimo aprašymas su paskutinių 2 metų svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašu  (doktorantams ir 

stažuotojams). 

 

 

http://stipendijos.lt/lt/stipendijos/stipendiju-ir-keliones-ismoku-dydziai
http://stipendijos.lt/lt/paraiskos-teikimas
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Paraiškų teikimas ir konkurso eiga: 

 Konkursas skelbiamas remiantis LR Vyriausybės nutarimu ir tarptautiniu susitarimu tarp Lietuvos ir 

Baltarusijos dėl bendradarbiavimo švietimo srityje, kurį vykdo Švietimo mainų paramos fondas. 

 Paraiškos teikiamos iki 2016 m. kovo 3 d. 17 val. (faktinė dokumentų pateikimo data): Švietimo mainų 

paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriui, Rožių al. 2, 03106 Vilnius. 

Tuo atveju, jei paraišką siunčiate, įsitikinkite, kad Fondas ją gaus iki nurodytos datos ir laiko. Paraiškos, gautos 

vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos. 

 Po paraiškų pateikimo vertinamas gautų paraiškų tinkamumas, vėliau – tinkamų paraiškų kokybė. 

Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo priims Tarptautinių studijų komisija (toliau – TSK). Išsamiau 

apie paraiškų vertinimą ir sprendimo priėmimą skaitykite čia.  

 Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Baltarusijos  Respublikos 

atsakinga institucija, kuri informuos Fondą apie patvirtintus kandidatus vėliausiai iki 2016 m. gegužės 1 

d. Atitinkamai Fondas el. paštu informuos kandidatus apie jų patvirtinimą. 

 

Visa informacija apie paraišką puslapyje http://stipendijos.lt/lt/dalines-studijos-ir-mokslines-stazuotes-

baltarusijoje 

-------------------------------------------------------------------------- 

Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu stipendijos@smpf.lt 

Audronė Bagdonienė (8 5) 249 8189 

Dovilė Rudzenskė (8 5) 250 7368 

 

 

 

 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4A910D483A42/TAIS_301981
http://stipendijos.lt/lt/stipendijos/paraisku-vertinimas-ir-kandidatu-atranka
http://stipendijos.lt/lt/stipendijos/paraisku-vertinimas-ir-kandidatu-atranka
http://stipendijos.lt/lt/dalines-studijos-ir-mokslines-stazuotes-baltarusijoje
http://stipendijos.lt/lt/dalines-studijos-ir-mokslines-stazuotes-baltarusijoje
mailto:stipendijos@smpf.lt
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DALINĖS STUDIJOS IR MOKSLINĖS STAŽUOTĖS LENKIJOJE 

 

2016-01-20 

Dalinių studijų ir mokslinių stažuočių laikotarpis: 2016 m. rugsėjo mėn. – 2017 m. birželio mėn. 

Reikalavimai kandidatams: 

 Paraiškas gali teikti tik LR piliečiai studijuojantys arba dirbantys Lietuvos mokslo ir studijų (toliau – 

MSI) institucijose: 

Dalinėms studijoms – Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir 

vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros, vientisųjų bei doktorantūros, rezidentūros, meno 

aspirantūros studijų studentai (taip pat mokslinių tyrimų institutų doktorantai). 

Paskutinio kurso studentams finansavimas bus skiriamas tik pateikus įstojimą į Lietuvos MSI patvirtinančius 

dokumentus. Dalinių studijų trukmė – nuo 2 iki 10 mėnesių. 

Mokslinėms stažuotėms – Lietuvos universitetų, kolegijų, taip pat valstybinių mokslinių tyrimų institutų 

doktorantai ir dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė. Mokslinių 

stažuočių trukmė – nuo 1 iki 10 mėnesių. 

 Studentų studijų rezultatų vidurkis pagal mokslo sritis:  

fizinių mokslų, technologinių mokslų, biomedicinos mokslų - ne žemesnis nei 7,0 balai  bei humanitarinių 

mokslų, socialinių mokslų ir menų - ne žemesnis nei 8,0 balai.  

Studijų rezultatai vertinami pagal dabartinių kandidato studijų paskutinių dviejų sesijų rezultatus. Tais atvejais, 

kai dvi sesijos dar neįvykusios, studijų rezultatai vertinami pagal ankstesnės pakopos studijų baigimo diplomo 

priedėlį. Doktorantams studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas iš išlaikytų doktorantūros egzaminų rezultatų, 

jeigu jie yra, kitu atveju – iš magistro diplomo priedėlio. 

 Ne žemesnis bei B1 užsienio kalbos, kuria vyks studijos ar mokslinė stažuotė, mokėjimo lygis pagal 

Europos kalbų lygmenis. 

Viso bus finansuojama: 

 50 mėnesių dalinių studijų; 

 30 mėnesių mokslinių stažuočių. 

Skiriamas finansavimas: 

 Fondas skiria Lietuvos valstybinę stipendiją, iš kurios gali būti dengiamos pragyvenimo, nakvynės, 

vietinio transporto ir kt. išlaidos: 

          456,00 EUR/mėn. - bakalauro ir vientisųjų studijų studentams; 

          570,00 EUR/mėn. - magistro studijų studentams ; 

          760,00 EUR/mėn. - doktorantūros studijų studentams ; 

          1140,00 EUR/mėn. - mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojams ir dėstytojams ; 
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          Vykstantiems į Varšuvą, stipendijos dydis dauginamas iš gyvenimo lygio vietos koeficiento, kuris yra 

lygus 1,3. 

 Fondas skiria 116,00 EUR išmoką kelionės išlaidoms į studijų ar mokslinės stažuotės vietą ir atgal. 

Informacija apie skirto finansavimo panaudojimą, leistinas ir neleistinas išlaidas bei atsiskaitymą. 

  

Konkursui pateikiami dokumentai: 

1. Paraiška http://stipendijos.lt/lt/paraiskos-teikimas. 

2. Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate arba dirbate, raštas, patvirtinantis, kad dalinės studijos 

ar mokslinė stažuotė yra suderinta. Šis raštas turi būti patvirtintas: fakulteto dekano parašu – bakalauro, 

magistrantūros ir vientisųjų studijų studentams; institucijos vadovo parašu – doktorantams, dėstytojams, 

mokslininkams. 

3. Dokumentai anglų kalba (originalai ir 1 kopija): 

1) Lenkijos Respublikos MSI raštas dėl sutikimo priimti (angl. letter of acceptance or invitation letter). Rašte 

turi būti nurodytas veiklos laikotarpis. Mokslinėms stažuotėms šiame rašte turi būti nurodyta tyrimų kryptis. 

2) Dvi rekomendacijos išduotos per pastaruosius 6 mėnesius Lietuvos MSI, kurioje  studijuojate arba dirbate. 

Rekomendacijos turi būti pasirašytos Lietuvos MSI, kurioje mokotės ar dirbate, atstovo ir studijų/mokslinės 

veiklos srities mokslininko ar studijų/ mokslinio darbo vadovo. 

3) Išsilavinimo dokumentai: 

 Pažyma apie dabartinių studijų rezultatus (Transcript of records), patvirtinta dekanate. Rezultatai turi būti 

atskirti pagal semestrus. Doktorantai turi pateikti pažymą apie išlaikytus doktorantūros egzaminus (jei 

egzaminus jau laikė). 

 Įgyto bakalauro, magistro arba daktaro laipsnio diplomų kopijos, jų vertimai į anglų kalbą bei diplomų 

priedėlių kopijos, patvirtintos išdavusios institucijos arba notaro.  

4) Gyvenimo aprašymas su paskutinių 2 m. svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašu  (doktorantams ir 

stažuotojams). 

 

Paraiškų teikimas ir konkurso eiga: 

 Konkursas skelbiamas remiantis LR Vyriausybės nutarimu ir tarptautiniu susitarimu tarp Lietuvos ir 

Lenkijos dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityje, kurį vykdo Švietimo mainų paramos 

fondas. 

 Paraiškos teikiamos iki 2016 m. kovo 3 d. 17 val. (faktinė dokumentų pateikimo data): Švietimo mainų 

paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriui, Rožių al. 2, 03106 Vilnius. 

Tuo atveju, jei paraišką siunčiate, įsitikinkite, kad Fondas ją gaus iki nurodytos datos ir laiko. Paraiškos, gautos 

vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos. 

http://stipendijos.lt/lt/stipendijos/stipendiju-ir-keliones-ismoku-dydziai
http://stipendijos.lt/lt/paraiskos-teikimas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4A910D483A42/TAIS_301981
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 Po paraiškų pateikimo vertinamas gautų paraiškų tinkamumas, vėliau – tinkamų paraiškų kokybė. 

Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo priims Tarptautinių studijų komisija (toliau – TSK). Išsamiau 

apie paraiškų vertinimą ir sprendimo priėmimą skaitykite čia.  

 Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Lenkijos  Respublikos 

atsakinga institucija, kuri informuos Fondą apie patvirtintus kandidatus vėliausiai iki 2016 m. liepos 31 d. 

Atitinkamai Fondas el. paštu informuos kandidatus apie jų patvirtinimą. 

 

Visa informacija apie paraišką puslapyje http://stipendijos.lt/lt/dalines-studijos-ir-mokslines-stazuotes-

lenkijoje 

---------------------------------------------------------------------------- 

Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu stipendijos@smpf.lt 

Audronė Bagdonienė (8 5) 249 8189; Dovilė Rudzenskė (8 5) 250 7368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://stipendijos.lt/lt/stipendijos/paraisku-vertinimas-ir-kandidatu-atranka
http://stipendijos.lt/lt/stipendijos/paraisku-vertinimas-ir-kandidatu-atranka
http://stipendijos.lt/lt/dalines-studijos-ir-mokslines-stazuotes-lenkijoje
http://stipendijos.lt/lt/dalines-studijos-ir-mokslines-stazuotes-lenkijoje
mailto:stipendijos@smpf.lt
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DALINĖS STUDIJOS, MOKSLINĖS STAŽUOTĖS IR ČEKŲ KALBOS VASAROS 

KURSAI ČEKIJOJE 

 

2016-01-20 

Dalinės studijos ir mokslinės stažuotės gali vykti 2016 m. rugsėjį – 2017 m. birželį/liepą valstybinėse 

Čekijos mokslo ir studijų institucijose, kurių sąrašą galite rasti čia. 

Čekų kalbos vasaros kursai vyks 2016 m. liepos 11–29 d. Pilzeno Vakarų Čekijos universitete (angl. University 

of West Bohemia in Plzen) (http://www.isls.cz/en). 

Reikalavimai kandidatams: 

 Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys arba dirbantys Lietuvos mokslo ir 

studijų institucijose: 

Dalinėms studijoms – Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir 

vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros, vientisųjų bei doktorantūros studijų studentai (taip pat 

mokslinių tyrimų institutų doktorantai). Dalinių studijų trukmė – nuo 3 iki 10 mėnesių. 

Mokslinėms stažuotėms – Lietuvos universitetų, kolegijų, taip pat valstybinių mokslinių tyrimų institutų 

dėstytojai, mokslininkai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė. Vieno asmens mokslinė stažuotė 

negali būti ilgesnė nei 1 mėnuo. 

Čekų kalbos vasaros kursams – Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro 

ir vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros, vientisųjų bei doktorantūros studijų studentai (taip pat 

mokslinių tyrimų institutų doktorantai), dėstytojai, mokslininkai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė 

darbovietė. 

Paskutinio kurso studentai paraiškas gali teikti tik tuo atveju, jei iškart po baigimo ketina toliau studijuoti 

Lietuvos aukštosiose mokyklose. 

 Studentų studijų rezultatų vidurkis pagal mokslo sritis: fizinių mokslų, technologinių mokslų, 

biomedicinos mokslų - ne žemesnis nei 7,0 balai  bei humanitarinių mokslų, socialinių mokslų ir menų - 

ne žemesnis nei 8,0 balai.  

Studijų rezultatai vertinami pagal dabartinių kandidato studijų paskutinių dviejų sesijų rezultatus. Tais atvejais, 

kai dvi sesijos dar neįvykusios, studijų rezultatai vertinami pagal ankstesnės pakopos studijų baigimo diplomo 

priedėlį. Doktorantams studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas iš išlaikytų doktorantūros egzaminų rezultatų, 

jeigu jie yra, kitu atveju – iš magistro diplomo priedėlio. 

 Ne žemesnis bei B1 užsienio kalbos, kuria vyks studijos ar mokslinė stažuotė, mokėjimo lygis pagal 

Europos kalbų lygmenis. Vasaros kursų atveju, pasirinkus pradedančiųjų lygio kursus, anglų kalbos 

mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei B1. 

 

http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/public-institutions-of-higher-education-1
http://www.isls.cz/en
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Viso bus finansuojama: 

 20 mėn. bakalaurų, magistrantų dalinių studijų; 

 20 mėn. doktorantų dalinių studijų; 

 4 mėn. mokslinių stažuočių; 

 2 vietos čekų kalbos vasaros kursuose. 

Skiriamas finansavimas: 

Vykstantiems į dalines studijas: 

 Fondas skiria Lietuvos valstybinę stipendiją, iš kurios gali būti dengiamos pragyvenimo, nakvynės, 

vietinio transporto ir kt. išlaidos: 

 456,00 EUR mėn. – bakalauro ir vientisųjų studijų studentams; 

 570,00 EUR mėn. – magistrantūros studijų studentams; 

 760,00 EUR mėn. – doktorantūros studijų studentams. 

 Vykstantiems į Prahą, mėnesinis stipendijos dydis dauginamas iš gyvenimo lygio vietos koeficiento 1,15. 

 Fondas skiria 261,00 EUR išmoką kelionės išlaidoms. 

 Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija suteikia nemokamą studijų vietą. 

Priėmimo į konkrečią studijų programą sąlygas ir reikalavimus nustato Čekijos aukštoji mokykla, todėl 

rekomenduojama tiesiogiai kreiptis į dominančios aukštosios mokyklos tarptautinių ryšių skyrių ir gauti 

priėmimo raštą. Dauguma nemokamų studijų programų vykdomos čekų kalba, todėl į programas užsienio 

kalba gali būti priimama nemokamai tik tuo atveju, jeigu priimančioji aukštoji mokykla aiškiai tai nurodo 

rašte 

Vykstantiems į mokslines stažuotes: 

 Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija skiria 500,00 Čekijos kronų (~18,00 

EUR) per dieną pragyvenimo išlaidoms bei suteikia apgyvendinimą; 

 Fondas skiria 261,00 EUR išmoką kelionės išlaidoms. 

Vykstantiems į čekų kalbos vasaros kursus: 

 Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija apmoka kursų dalyvio ir registracijos 

mokestį, maitinimą, apgyvendinimą ir ekskursijas, numatytas vasaros kursų programoje, skiria viešojo 

transporto bilietą bei kišenpinigių; 

 Fondas skiria 261,00 EUR išmoką kelionės išlaidoms. 

Informacija apie skirto finansavimo panaudojimą, leistinas ir neleistinas išlaidas bei atsiskaitymą. 

 

 

 

 

http://stipendijos.lt/lt/stipendijos/stipendiju-ir-keliones-ismoku-dydziai
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Konkursui pateikiami dokumentai: 

1. Paraiška užpildyta per elektroninę sistemą. 

2. Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate arba dirbate, raštas, patvirtinantis, kad dalinės studijos, 

mokslinė stažuotė ar dalyvavimas vasaros kursuose yra suderintas. Šis raštas turi būti patvirtintas: 

fakulteto dekano parašu – bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų studentams; 

institucijos vadovo parašu – doktorantams, dėstytojams, mokslininkams. 

Studentams, vykstantiems į vasaros kursus, tai gali būti pagal institucijos tvarką išduodama pažyma apie studento 

statusą. 

3. Dokumentai anglų arba čekų kalba – po 2 kopijas: 

1) Paraiška: 

 Dalinėms studijoms ir mokslinėms stažuotėms 

 Vasaros kursams 

2) Gyvenimo aprašymas su mokslinių publikacijų sąrašu (doktorantams ir stažuotojams). 

3) Motyvacinis laiškas (Motivation letter) ir mokslinės stažuotės planas (Research plan, iki 3 psl.). 

4) Išsilavinimo dokumentai: 

 Pažyma apie dabartinių studijų rezultatus (Transcript of records), patvirtinta dekanate. Rezultatai turi būti 

atskirti pagal semestrus. Doktorantai turi pateikti pažymą apie išlaikytus doktorantūros egzaminus (jei 

egzaminus jau laikė). 

 Įgyto bakalauro, magistro arba daktaro laipsnio diplomų kopijos, jų vertimai į anglų kalbą bei diplomų 

priedėlių kopijos, patvirtintos išdavusios institucijos arba notaro.   

5) Viena rekomendacija iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kurioje  studijuojate arba dirbate, išduota per 

pastaruosius 6 mėnesius. 

6) Kandidatams į bakalauro ir magistro dalines studijas  - čekų arba anglų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantis 

dokumentas. Jei nelaikėte TOEFL, IELTS, CPE ar kitų anglų kalbos egzaminų, tinka anglų kalbos dėstytojo 

patvirtinimas apie žinių lygį. 

7) Čekijos Respublikos mokslo ir studijų institucijos raštas dėl sutikimo priimti (angl. letter of acceptance or 

invitation letter): 

 Dalinėms studijoms šis raštas nėra privalomas, bet rekomenduojamas. 

 Mokslinėms stažuotėms šiame rašte turi būti nurodyta tyrimų kryptis. 

 Vasaros kursams šio rašto pateikti nereikia. 

Kreipdamiesi į pasirinktą instituciją Čekijoje nurodykite, kad teikiate paraišką valstybinei stipendijai gauti pagal 

tarptautinį susitarimą (Ministry‘s scholarship award under the international agreement). 

8) Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija. 

http://stipendijos.lt/lt/paraiskos-teikimo-atmintine
http://www.msmt.cz/file/36267/
http://stipendijos.lt/uploads/CZ%202016/Plzen_application_form_2016.pdf
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Ant paraiškos formos, gyvenimo aprašymo, motyvacinio laiško ir mokslinės stažuotės plano privalo būti 

kandidato parašas bei dokumento rengimo data. Ranka rašyti dokumentai nebus priimami. 

 

Paraiškų teikimas ir konkurso eiga: 

 Konkursas skelbiamas remiantis tarptautiniu susitarimu tarp Lietuvos ir Čekijos ministerijų, jį vykdo 

Švietimo mainų paramos fondas. 

 Paraiškos teikiamos iki 2016 m. kovo 3 d. 17 val. (faktinė dokumentų pateikimo data): Švietimo mainų 

paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriui, Rožių al. 2, 03106 Vilnius. 

 Tuo atveju, jei paraišką siunčiate paštu, įsitikinkite, kad Fondas ją gaus iki nurodytos datos ir laiko. 

Paraiškos, gautos vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos. 

 Po paraiškų pateikimo vertinamas gautų paraiškų tinkamumas, vėliau – tinkamų paraiškų kokybė. 

Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo priims Tarptautinių studijų komisija. Išsamiau apie paraiškų 

vertinimą ir sprendimo priėmimą skaitykite čia. 

 Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Čekijos Respublikos švietimo, 

jaunimo reikalų ir sporto ministerija. Patvirtinti kandidatai bus informuojami: vasaros kursams iki 2016 

m. birželio 1 d., dalinėms studijoms iki 2016 m. birželio 30 d., mokslinėms stažuotėms – ne vėliau kaip 

30 dienų iki stažuotės pradžios.   

 

Visa informacija apie paraišką puslapyje http://stipendijos.lt/lt/dalines-studijos-mokslines-stazuotes-ir-ceku-

kalbos-vasaros-kursai-cekijoje-1 

---------------------------------------------------------------------------- 

Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu stipendijos@smpf.lt 

Dovilė Rudzenskė (8 5) 250 7368; Audronė Bagdonienė (8 5) 249 8189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: Erika Zabulionienė 

ASU EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto 

 studijų išteklių tvarkytoja 

 

http://stipendijos.lt/lt/stipendijos/paraisku-vertinimas-ir-kandidatu-atranka
http://stipendijos.lt/lt/stipendijos/paraisku-vertinimas-ir-kandidatu-atranka
http://stipendijos.lt/lt/dalines-studijos-mokslines-stazuotes-ir-ceku-kalbos-vasaros-kursai-cekijoje-1
http://stipendijos.lt/lt/dalines-studijos-mokslines-stazuotes-ir-ceku-kalbos-vasaros-kursai-cekijoje-1

