
VERSLO VADYBOS FAKULTETO 
TARPTAUTINĖS GALIMYBĖS 

STUDENTAMS



Kiekvienam fakulteto studentui yra sudarytos galimybės 
per studijų laikotarpį bent kartą vienam semestrui išvykti 

studijuoti į partnerines užsienio aukštąsias mokyklas. 

Geriausiems studentams taip pat sudaromos galimybės 
atlikti praktiką užsienio įmonėse ir organizacijose.

Verslo vadybos fakultetas turi daugiau nei 123 Erasmus 
partnerius, taip pat yra numatyta daugiau nei 150 vietų 

studentų mainams kiekvienais metais.



TARPTAUTINĖS STUDIJŲ
GALIMYBĖS



1. Erasmus+ studijos Europoje

• Galimybė studijuoti viename iš VGTU partnerinių 
universitetų, gaunant Erasmus+ stipendiją nuo 320 
Eur/mėn. iki 520 Eur/mėn.

• Studijų užsienyje trukmė – nuo 3 iki 12 mėn. 
(dažniausiai mobilumas trunka vieną semestrą, kurio trukmė 
svyruoja nuo 3 iki 6 mėn.).

• Išvykti Erasmus+ studijoms VGTU studentai gali nuo 2 
bakalauro studijų metų, o teikti paraišką - jau pirmaisiais 
bakalauro studijų metais!

• Vykti Erasmus+ studijoms galima daugiau negu tik 1 
kartą!

https://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautiniai-partneriai/erasmus-sutartys/53793#tab-erasmus-partneriu-sarasas-pagal-fakultetus


1. Erasmus+ studijos Europoje

• Atranka vykdoma 2 kartus per akademinius metus:

• Vasario – kovo mėnesiais (pagrindinė atranka);

• Rugsėjo – spalio mėnesiais (papildoma atranka). Šioje 
atrankoje dalyvaujantys studentai galės vykti tik į tuos 
universitetus, kuriuose liko laisvų vietų po pagrindinės 
atrankos.

• Pastaba: Erasmus+ studijų metu studento statusas 
nesikeičia!

Plačiau apie Erasmus+ studijas Europoje

https://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautines-galimybes-studentams/-studijos-uzsienyje/510#34291


2. Erasmus+ studijos ne ES šalyse

• Galimybė studijuoti viename iš VGTU partnerinių 
universitetų, gaunant Erasmus+ stipendiją 650 
Eur/mėn. + paramą kelionės išlaidoms, atsižvelgiant į 
kelionės atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo 
vietos.

• Minimali studijų užsienyje trukmė – 3 mėn.

• Išvykti Erasmus+ studijoms VGTU studentai gali nuo 2 
bakalauro studijų metų.

https://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautiniai-partneriai/erasmus-sutartys/53793#tab-erasmus-partneriu-sarasas-pagal-fakultetus


2. Erasmus+ studijos ne ES šalyse

• Atranka vykdoma 2 kartus per akademinius metus:

• Vasario – kovo mėnesiais (pagrindinė atranka);

• Rugsėjo – spalio mėnesiais (papildoma atranka). Šioje 
atrankoje dalyvaujantys studentai galės vykti tik į tuos 
universitetus, kuriuose liko laisvų vietų po įvykusios 
pagrindinės atrankos.

• Pastaba: Erasmus+ studijų metu studento statusas 
nesikeičia!

Plačiau apie Erasmus+ studijas ne ES šalyse

https://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautines-galimybes-studentams/-studijos-uzsienyje/510#110499


3. Studijos ne ES šalyse pagal dvišales 
sutartis

• Galimybė studijuoti vienoje iš VGTU partnerinių 
institucijų, gaunant vienkartinę stipendiją (200-400 
Eur/mėn.). Stipendijos dydis priklauso nuo atstumo. 
Stipendija dalinai padengia kelionės, draudimo, vizos 
išlaidas, todėl rekomenduojama turėti papildomą 
finansavimo šaltinį padengti gyvenimo išlaidoms svečioje 
šalyje.

• Studijų trukmė – ne ilgiau kaip 5 mėn.

• Išvykti studijoms pagal dvišales sutartis gali VGTU I-II 
pakopos (ne žemesnio nei I pakopos 2 kurso) studentai.

https://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautiniai-partneriai/dvisales-sutartys/53795#tab-visu-fakultetu-partneriai-studiju-mainams-pagal-dvisales-sutartis


• Atranka vykdoma 2 kartus per akademinius metus:

• Rugsėjo – spalio mėn. (pavasario semestrui)

• Vasario – kovo mėn. (rudens semestrui)

Plačiau apie studijas ne ES šalyse pagal dvišales sutartis

3. Studijos ne ES šalyse pagal dvišales 
sutartis

https://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautines-galimybes-studentams/-studijos-uzsienyje/510#34293


• Reguliariai tikrinti atnaujintą savo fakulteto partnerių 
sąrašą;

• Atsižvelgiant į studijų sritį išsirinkti 3 universitetus;

• Susirasti universitetų tinklapiuose dėstomų modulių 
sąrašus ir išsirinkti norimus modulius bei pasidomėti
dėstymo kalba;

• Suderinti modulius su fakulteto Erasmus koordinatoriumi;

• Iki nustatytos datos užpildyti elektroninę paraišką 
paraiškų pildymo sistemoje (popierinių dokumentų pateikti 

nereikia):
• www.manovgtu.lt -> Tarptautinės galimybės -> Studijų mainai -> 

Teikti paraišką (aktyvuojama tik atrankos metu)

Dalyvavimas atrankoje

https://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautiniai-partneriai/erasmus-sutartys/53793#tab-erasmus-partneriu-sarasas-pagal-fakultetus
https://www.vgtu.lt/files/2920/146/7/15_0/VGTU fakultetu koordinatoriai EN.pdf
https://sso.vgtu.lt/module.php/core/loginuserpass.php?AuthState=_8fa7f994211ee33acac05ce787144eb04107cbe260:https://sso.vgtu.lt/saml2/idp/SSOService.php?spentityid=https://mano.vgtu.lt/sso2/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp&cookieTime=1483441639&RelayState=https://mano.vgtu.lt/


• Studijų programos skirtingose institucijose 100 proc. 
atitinka retai, todėl siūlome kiekvienu atveju individualiai 
pasikonsultuoti el. paštu 
international.management@vgtu.lt

• Studentai išvyksta studijoms tik su suderinta bei visų trijų 
šalių (studento, priimančio universiteto ir VGTU) 
patvirtinta studijų sutartimi, kuri garantuoja numatytų 
studijų dalykų užskaitymą, o pažymiai, kaip ir VGTU, 
priklauso tik nuo paties studento motyvacijos ir pastangų.

Studijų programos užsienyje atitikimas 
VGTU studijų programai

mailto:international.management@vgtu.lt


TARPTAUTINĖS PRAKTIKŲ
GALIMYBĖS



Erasmus+ praktika

• Erasmus+ yra Europos Sąjungos švietimo, mokymo,
jaunimo ir sporto programa, kuri bus įgyvendinama nuo
2014 iki 2020 metų. VGTU dalyvauja Erasmus+
programoje ir suteikia savo studentams galimybę atlikti 2
mėnesių ar ilgesnę (ne ilgiau kaip 12 mėn.) praktiką
Programos šalyse.

• Užsienio ryšių direkcija (URD) padeda studentams
susirasti įmones ir administruoja stipendijų skyrimą.



Erasmus+ praktika

• Erasmus+ praktika gali būti:
• privalomoji;

• savanoriška;

• po studijų.

• Programos šalys:
• Europos Sąjungos šalys, Turkija, Makedonija, Norvegija, 

Lichtenšteinas, Islandija.

• Stipendijų dydžiai:
• nuo 500 iki 700 eur/mėn.

• Erasmus+ praktiką galima atlikti ne vieną kartą! Taip pat 
šią praktiką galima atlikti anksčiau laiko.

Daugiau informacijos:

Mano VGTU -> Tarptautinės galimybės -> Erasmus+ praktika



Reikalavimai pretendentams į Erasmus+ 
stipendiją praktikai

• Esate laipsnio siekiantis VGTU (pilnų/dalinių/nuotolinių 
studijų) studentas (bakalauras, magistras, doktorantas);

• Esate/būsite išlaikęs visus egzaminus prieš išvykdami į 
praktiką užsienyje;

• Mokate užsienio kalbą (B+ lygis);

• Esate išnaudojęs ne daugiau nei 10 mėnesių ankstesnių 
Erasmus+ mobilumų metu (minimalus praktikos 
laikotarpis yra 2 mėnesiai);

• Trokštate įgyti tarptautinės patirties!

• Prašome teikti paraišką bent vieną mėnesį iki Jūsų 
planuojamos stažuotės pradžios.



Priimančios įmonės radimas

• Mano VGTU Erasmus+ praktikos skiltyje yra nuorodos 
ir rekomendacijos kaip ieškoti įmonės. Taip pat URD 
Facebook paskyroje skelbiamos įmonių užklausos.

• Iškilus klausimams, ar ieškant tinkamiausios įmonės 
visada galima kreiptis į savo praktikos vadovą (klausti 
katedroje).

• Daugiau patarimų, kaip susirasti įmonę, čia.

https://www.facebook.com/vgtuurd/
https://sites.google.com/site/vgtuinternship/catalogue-of-companies


Praktikos vadovas turi patvirtinti, jog pasirinkta įmonė 
ir praktikos programa atitinka jūsų studijuojamos 
studijų programos reikalavimus!



Paraiškos teikimas
stipendijai gauti

• Užpildyti elektroninę formą (nuorodą rasite Mano VGTU);

• Išsiųsti pasirašytą skenuotą paraišką ir papildomus 
dokumentus (praktikos sutartis su įmonės ir praktikos 
vadovo ir/ar Fakulteto Erasmus koordinatoriaus 
parašais, CV, motyvacinis laiškas) elektroniniu paštu 
audrone.mazulyte@vgtu.lt ARBA internship@vgtu.lt

• Atvykti į interviu, kurio laikas ir vieta bus pranešta Jums 
asmeniškai

Plačiau apie dokumentų pildymą Erasmus+ praktikai

mailto:audrone.mazulyte@vgtu.lt
mailto:internship@vgtu.lt
http://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautines-galimybes-studentams/-praktika-uzsienyje/511#34381


Kitos tarptautinės
praktikos galimybės

• VULCANUS IN JAPAN

• CERN (Šveicarija)

• Baltic American Freedom
Foundation – BAFF

• IAESTE

• PRAXIS

• Talentoteca

• Europos komisijos praktikų 
programa BLUEBOOK

• Joachim Lenz fondas 
(Vokietija)

• Josef Umdasch fondas

http://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautines-galimybes-studentams/-praktika-uzsienyje/511#34383
https://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautines-galimybes-studentams/-praktika-uzsienyje/511#238430
https://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautines-galimybes-studentams/-praktika-uzsienyje/511#34385
https://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautines-galimybes-studentams/-praktika-uzsienyje/511#34386
https://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautines-galimybes-studentams/-praktika-uzsienyje/511#34388
https://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautines-galimybes-studentams/-praktika-uzsienyje/511#104561
https://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautines-galimybes-studentams/-praktika-uzsienyje/511#137273
https://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautines-galimybes-studentams/-praktika-uzsienyje/511#137272
https://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautines-galimybes-studentams/-praktika-uzsienyje/511#273966


Kita aktuali informacija

• Verslo vadybos fakulteto studentų sėkmės istorijos:
• Studijos

• Praktika

• Dvišaliai mainai

• Praktika po studijų

• Tarptautinė studentų patirtis

• Verslo vadybos fakulteto Facebook‘as

• URD Facebook‘as

• URD BLOG‘as

http://vv.vgtu.lt/verslo-vadybos-fakultetas/tarptautiskumas/tarptautines-galimybes-studentams/84026#tab-studijos
http://vv.vgtu.lt/verslo-vadybos-fakultetas/tarptautiskumas/tarptautines-galimybes-studentams/84026#tab-praktika
http://vv.vgtu.lt/verslo-vadybos-fakultetas/tarptautiskumas/tarptautines-galimybes-studentams/84026#tab-dvisaliai-mainai
http://vv.vgtu.lt/verslo-vadybos-fakultetas/tarptautiskumas/tarptautines-galimybes-studentams/84026#tab-praktika-po-studiju
https://www.vgtu.lt/verslo-vadybos-fakultetas/tarptautiskumas/tarptautine-studentu-patirtis/289244?lang=1
https://www.facebook.com/vgtu.vvf/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/vgtuurd/
http://urdutesblogas.blogspot.lt/


• Tarptautinių ryšių vadybininkė fakultete Indrė Radvilaitė, tel. nr. (8 5) 274 
4889, el. paštas international.management@vgtu.lt

Studentų priėmimo valandos: I-V nuo 9.00 iki 15.00 SRK-I 614 kab.

• Konsultacijos dėl studijų užsienyje: Greta Nekrošiūtė, tel. nr. (8 5) 274 4957,

el. paštas greta.nekrosiute@vgtu.lt ARBA outgoing@vgtu.lt

Studentų priėmimo valandos: I-IV nuo 13.00 iki 15.00 ir V nuo 9.00 iki 11.00 
SRC 206

• Konsultacijos dėl praktikos užsienyje: Audronė Mažulytė, tel. nr. (8 5) 237 
0692, el. paštas audrone.mazulyte@vgtu.lt ARBA internship@vgtu.lt

Studentų priėmimo valandos: I-IV nuo 13.00 iki 15.00 ir V nuo 9.00 iki 11.00 
SRC 206

Kontaktai 

mailto:international.management@vgtu.lt
mailto:greta.nekrosiute@vgtu.lt
mailto:outgoing@vgtu.lt
mailto:audrone.mazulyte@vgtu.lt
mailto:internship@vgtu.lt

