
 

1. ERASMUS+ STUDENTŲ MOBILUMAS PRAKTIKAI 

Studentų mobilume praktikai užsienio institucijoje ar įmonėje gali dalyvauti visi Kolegijos 

studentai bei absolventai. 

Praktika pagal Erasmus+ programą gali trukti nuo 2 iki 12 mėn. Šį laikotarpį galima 

skaidyti į atskiras dalis, trumpiausia kurių turi būti 2 mėn.  

Kur galiu vykti? 

Labai rekomenduojame praktikos vietą užsienyje susirasti pačiam(-iai). Jei tai nepavyksta, 

kreipkis į savo katedros vedėją, praktikos vadovą, draugus ir pažįstamus, kurie jau atliko praktiką 

užsienyje. 

Norint išvykti praktikai užsienio institucijose ar įmonėse, reikia dalyvauti Vilniaus kolegijos 

skelbiamame mobilumo konkurse.  
Apie skelbiamus konkursus informacija pateikiama Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus ir fakulteto 
puslapiuose. Taip pat informacija siunčiama į studentų el. paštus. 

 

1.1. MOBILUMO KONKURSAS 

ERASMUS+ MOBILUMO PRAKTIKAI KONKURSAI VYKSTA: 

• Nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (imtinai) – einamųjų mokslo metų praktikoms, 

kurios prasideda ne anksčiau, kaip po 2 mėn. po konkurso pabaigos; 

• Nuo vasario 1 d. iki vasario 28 d. (imtinai) – pavasario sem. praktikai bei ateinančių 

mokslo metų rudens semestro praktikai; 

• Nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. (imtinai) – papildomas konkursas absolventų 

praktikai, jame gali dalyvauti studentai, baigiantys studijas birželio mėn. 
 

SVARBU! – jei planuoji dalyvauti Erasmus+ absolventų praktikoje, paraišką reikia pateikti iki 

savo studijų baigimo (gegužės 1- 31 d. d.).  

 

1.2. PARAIŠKA  

 

Jei pageidauji dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo praktikai konkurse, konkurso metu pildyk 

online Erasmus paraišką. 
 

Atkreipiame dėmesį, jog paraiškos priimamos iki paskutinės paraiškų teikimo dienos, 24 

val. Paraiškas pildyti galite tik prisijungę prie VIKO el. pašto. 

 

1.3. STUDENTŲ ATRANKA vyksta fakultetuose, ją vykdo fakultetų dekanų įsakymais 

sudarytos Erasmus+ programos studentų atrankos komisijos. Atrankos vyksta per savaitę po 

konkurso pabaigos. Studentai gali būti kviečiami į pokalbius su atrankos komisija – sekite 

informaciją! 

 

Pagrindiniai atrankos kriterijai 

• Ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai; 

• Užsienio kalbos žinios; 

• Priimančios institucijos pasiūlyta praktikos programa; 

• Motyvacija atlikti praktiką užsienyje; 

• Dalyvavimas Kolegijos mentorystės veiklose; 

• Sugebėjimas spręsti kylančias problemas. 

Atrankos komisijų posėdžių metu sudaromos studentų, pageidaujančių dalyvauti mobilume, 

konkursinės eilės.  

Naujausią informaciją apie Erasmus+ mobilumo praktiką studentams rasite Vilniaus kolegijos 

Tarptautinių ryšių skiltyje ERASMUS+ praktika čia:  

https://www.viko.lt/tarptautiniai-rysiai/9324-2/ 

https://bit.ly/35yLPYN
https://www.viko.lt/tarptautiniai-rysiai/9324-2/

