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FAKULTETAS FORMULĖ PASTABOS 

Architektūros 0,7*BV + 0,2*UK + 0,1MP + 0,3*  Teikti paraiškas gali tik tie studentai, kurių bendras akademinis vidurkis yra nemažesnis nei 8,00 
(be apvalinimo); 
Tie, kurių vidurkis žemesnis, turi prieš atranką pateikti savo darbų portfolio; 
MP – dalyvavimas VGTU mentorių programoje (1 balas); 
*0,3 papildomas balas suteikiamas studentams, kurie moka šalies, į kurią vyksta, vietinę  kalbą 
(netaikoma anglų kalbai); Studentai turi pateikti sertifikatus, patvirtinančius kalbos žinias. 
 

Aplinkos inžinerijos 0,5*BV + 0,3*UK + MP + FB MP – dalyvavimas VGTU mentorių programoje (1 balas); 
FB – Fakulteto balas, suteikiamas studentams, kurie aktyviai prisidėjo prie fakulteto veiklos 
(skiriama iki 2 balų). 
 

Elektronikos 0,5*AV + 0,3*UK + 0,1*MO + MP + FB MP – dalyvavimas VGTU mentorių programoje (1 balas); 
FB – Fakulteto balas, suteikiamas studentams, kurie aktyviai prisidėjo prie fakulteto veiklos 
(skiriama iki 2 balų).  
 

Fundamentinių mokslų  0,3*AV + 0,3*BV + 0,2*UK + 0,2*MP + PK + FB MP –  dalyvavimas VGTU mentorių programoje (1 balas); 
PK – 1 balas suteikiamas studentams, pirmą kartą vykstantiems pagal Erasmus+ programą; 
FB – Fakulteto balas, suteikiamas studentams, kurie aktyviai prisidėjo prie fakulteto ar 
universiteto  mokslinės/studijų veiklos – (skiriama iki 1 balo). 
 

Mechanikos 0,5*AV + 0,2*UK + 0,1*MO + MP + PK MP – dalyvavimas VGTU mentorių programoje (1 balas); 
PK – 1 balas suteikiamas studentams, pirmą kartą vykstantiems pagal Erasmus+ programą. 
 

Transporto inžinerijos 0,3*BV + 0,3*AV + 0,2*UK + MP + PK MP – dalyvavimas VGTU mentorių programoje (1 balas); 
PK – 1 balas suteikiamas studentams, pirmą kartą vykstantiems pagal Erasmus+ programą. 
 

Statybos 0,6*BV + 0,3*UK + MP + FB MP – dalyvavimas VGTU mentorių programoje (1 balas); 
FB – Fakulteto balas, suteikiamas studentams, kurie aktyviai prisidėjo prie fakulteto veiklos 
(skiriama iki 2 balų). 
 

Verslo vadybos 0,7*BV + 0,2*UK + 1*SK + 2*PK + 0,2*FB + 
0,1*MO + MP + 0,3* 

SK – kursas, kuriame mokosi studentas;  
PK – 1 balas suteikiamas studentams, pirmą kartą vykstantiems pagal Erasmus+ programą; 
FB – Fakulteto balas, suteikiamas studentams, kurie aktyviai prisidėjo prie fakulteto ar 
universiteto veiklos; 
MP – dalyvavimas VGTU mentorių programoje (1 balas); 
0,3* – papildomai 0,3 balo suteikiama studentams, kurie moka šalies, į kurią vyksta, vietinę  
kalbą (netaikoma anglų kalbai). 
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AV – paskutinio semestro akademinis vidurkis; 
BV – bendras akademinis vidurkis; 
UK – užsienio kalbos akademinis įvertinimas gautas studijų VGTU metu; 
MO – motyvacija studijuoti užsienyje (motyvacinis laiškas turi būti orientuotas į akademinį aspektą, turi būti aiškiai apibrėžti studento tikslai, gaunama nauda ir 
tolimesnis akademinis/profesinis vystymasis, motyvaciniame laiške taip pat turi būti bendra informacija apie paraiškos teikėją ir pan. DĖMESIO: dalinai/visiškai 
kopijuoti iš interneto ar kolegų motyvaciniai laiškai bus įvertinami „0“) ; 
 

PAPILDOMA INFORMACIJA 
- Dalyvaujant atrankoje prioritetas vykti į užsienio universitetą yra skirtas magistrantams jeigu nurodyta, kad sutartis pasirašyta antros pakopos studijoms 

(lentelėje pažymėta "M").  
- Paraiškas gali teikti studentai, kurie baigė bakalauro studijų pirmą semestrą, o vykti į mainus - studijuojantys bakalauro antrame ar aukštesniame kurse.  
- A. Gustaičio Aviacijos instituto Orlaivių pilotavimo studijų programos studentai Erasmus studijų mainams gali vykti tik trečio savo studijų semestro metu, 

t. y. atrankoje dalyvauti gali tik pirmame kurse.  
 

 

Kūrybinių industrijų fakultetas 0,7*AV + 0,2*UK + 0,4*MP + 1*SK +4*PK + 0,2* 
+ FB 

MP – dalyvavimas VGTU mentorių programoje (1 balas); 
SK – kursas, kuriame mokosi studentas; 
PK – 1 balas suteikiamas studentams, pirmą kartą vykstantiems pagal Erasmus+ programą;  
*0,2 papildomas balas suteikiamas studentams, kurie moka šalies, į kurią vyksta, vietinę  kalbą 
(netaikoma anglų kalbai);  
FB – Fakulteto balas, suteikiamas studentams, kurie aktyviai prisidėjo prie fakulteto ar 
universiteto veiklos (skiriama iki 2 balų). 
 

A. Gustaičio aviacijos institutas 0,7*AV + 0,2*UK + 0,4*MP + 1*SK +2*SP 
+2*PK+ 0,2* + FB 

MP – dalyvavimas VGTU mentorių programoje (1 balas); 
SK – kursas, kuriame mokosi studentas; 
SP – 1 balas skiriamas studentams, studijuojantiems OP ir SV programose. 
PK – 1 balas suteikiamas studentams, pirmą kartą vykstantiems pagal Erasmus+ programą;  
*0,2 papildomas balas suteikiamas studentams, kurie moka šalies, į kurią vyksta, vietinę  kalbą 
(netaikoma anglų kalbai);  
FB – Fakulteto balas, suteikiamas studentams, kurie aktyviai prisidėjo prie fakulteto ar 
universiteto veiklos (skiriama iki 2 balų). 
 


