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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Aprašas nustato Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje (toliau – ILK) Erasmus programos personalo 

mobilumo atrankos sąlygas ir tvarką.  

2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos 

Erasmus mobilumo paprogramės administravimo ir lėšų panaudojimo taisyklėmis mokslo ir studijų 

institucijoms. 

3. Už Erasmus mobilumo programos įgyvendinimą, administravimą ir lėšų paskirstymą ILK yra 

atsakingas Erasmus programos institucinis koordinatorius 

4. Personalo mobilumo trukmė. 

4.1 Akademinio personalo dėstomų paskaitų trukmė turi būti ne mažesnė kaip aštuonios valandos, o 

vizito trukmė – ne ilgiau kaip šešios savaitės. 

4.2 Mokymams mobilumo trukmė turi būti nuo 5 darbo dienų iki 6 savaičių.  

 

II. ERASMUS MOBILUMO PROGRAMOS ATRANKA  
5. Atranka rengiama mažiausiai vieną kartą metuose. 

6. Atranką vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta Erasmus personalo mobilumo atrankos komisija. 

7. Personalas, pageidaujantis dalyvauti Erasmus mobilumo programoje, personalo mobilumo 

atrankos komisijai pateikia šiuos dokumentus: 

7.1 paraišką dalyvauti personalo mobilumo programoje (1 priedas); 

7.2 Priimančios institucijos kvietimą atvykti dėstyti/ mokymams (2 priedas). 

8. Dėstymo mobilumo atrankoje pirmenybė teikiama kandidatams, kurie atitinka šiuos kriterijus: 

8.1 dėstomas kursas yra integruotas į priimančios organizacijos studijų programą; 

8.2 dalyvaujantiems programoje pirmą kartą; 

8.3  aktyviai dalyvaujantiems mokslinėje/projektinėje veikloje; 

8.4 pasiruošusiems parengti naują mokomąją medžiagą; 

8.5 galimybės išplėsti katedros ryšius, sudaryti bendradarbiavimo sutartį su priimančiąja užsienio 

aukštojo mokslo institucija, (pa)rengti būsimus bendradarbiavimo projektus; 

 9. Mokymosi mobilumo atrankoje pirmenybė teikiama kandidatams, kurie atitinka šiuos   

    kriterijus: 

  9.1 dalyvaujantiems programoje pirmą kartą; 

  9.2 aktyviai dalyvaujantiems mokslinėje/projektinėje veikloje; 

9.3 vizito metu galintiems sustiprinti ir išplėsti padalinių ryšius bei (pa)rengti būsimo 

bendradarbiavimo projektus. 

10. Atranką laimėjusių sąrašas skelbiamas ILK tinklapyje. 

11. Paskelbus konkurso rezultatus atrinkti kandidatai supažindinami su dokumentų pildymo tvarka 

(9 priedas). 

 

III. DOKUMENTŲ PILDYMO TVARKA 
 

12. Atrinkto kandidato įsipareigojimai: 

12.1. Tiesiogiai susisiekti su priimančiąja institucija ir suderinti dėstymo vizito programą 

12.2. Pateikti prašymą direktoriui dėl leidimo vykti į komandiruotę (3 priedas) 



12.3 Pateikti pasirašytą dėstymo (4 priedas) / mokymų sutartį (5 priedas) bei finansinę sutartį (6 

priedas).  

 

III. LĖŠŲ SKYRIMAS, PANAUDOJIMAS IR ATSISKAITYMAS 
13. Lėšas dalyvauti personalo mobilumo programoje skiria ILK direktorius išleisdamas įsakymą dėl 

išvykos į komandiruotę, kurioje nurodomi finansavimo šaltiniai ir dotacijos dydis. 

14. Dotacija gali būti naudojama tik personalo mobilumui skirtoms išlaidoms, susijusioms su 

dėstytojų ir kito personalo tarptautiniu mobilumu, padengti, t.y. naudojama kelionės ir pragyvenimo 

išlaidoms padengti. 

15. atsiskaitymo už mobilumą eiga: 

15.1. grįžus iš priimančios institucijos, trijų darbo dienų laikotarpyje, ILK buhalterijai pateikti 

kelionę patvirtinančius dokumentus (skrydžio įsodinimo taloną, autobuso bilietą ir pan.); 

15.2. grįžus iš priimančios institucijos, penkių darbo dienų laikotarpyje pateikti Personalo 

mobilumo (7 priedas) ataskaitą ir priimančios institucijos išduotą sertifikatą apie užsienyje skaitytas 

paskaitas/ mokymus. 

15.3 Dotaciją sudaro lėšos iš dviejų šaltinių – Europos Komisijos ir nacionalinio valstybės biudžeto 

skiriamų lėšų. 

15.4 Dotacija yra pervedama į dotacijos gavėjo asmeninę sąskaitą, pagal dotacijos gavėjo pateiktus 

rekvizitus. 

 

PRIEDAI: 
1 Priedas. Paraiška dalyvauti Erasmus mobilumo programoje. 

2 Priedas. Priimančios institucijos kvietimą atvykti dėstyti/ mokymams . 

3 Priedas. Prašymas ILK direktoriui mobilumui. 

4 Priedas. Dėstymo sutartis. 

5 Priedas. Mokymosi sutartis. 

6 Priedas. Finansinė sutartis. 

7 Priedas. Mobilumo ataskaita. 

8 Priedas. Informacija darbuotojui. 

 


