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ERASMUS+ : 2021-2027 m.
1 pagrindinis veiksmas: Mobilumas mokymosi tikslais 

✘ Erasmus + KA131 veikla (mobilumas: ES šalys) – finansavimas 

atsižvelgiant į institucijos mobilumų įgyvendinimo rezultatus, poreikį ir 

skirtą finansavimą Lietuvos AMI.

✘ Erasmus + KA171 veikla (mobilumas: ne-ES šalys, kurios 

suskirstytos į regionus) – projektinis finansavimas, 

teikiant institucijos paraišką  konkursui 

mobilumo projektams.  
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Erasmus + KA171 veiklos ir tikslai 
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Personalo mobilumas-

mokymo(si) vizitai

Studentų mobilumas-

studijoms, mokomajai praktikai

Personalo mobilumas-

dėstymo vizitai

1. dalytis savo žiniomis ir įgyti mokymo naujoje aplinkoje patirties; 

2. įgyti naujų ir pažangių pedagoginių, mokymo programos sudarymo ir 

skaitmeninių įgūdžių; 

3. užmegzti ryšius su užsienio kolegomis, kad būtų galima bendradarbiaujant siekti 

Programos tikslų; 

4. dalytis gerąja patirtimi ir stiprinti bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo ir studijų 

institucijų; 

5. geriau parengti studentus dalyvauti darbo rinkoje, į mokymo programas 

pritraukiant įmonių darbuotojus;

6. skatinti tarpvalstybinių ir tarpdalykinių mokymo programų rengimą ir 

novatoriškus mokymosi ir mokymo metodus, įskaitant bendradarbiavimą internetu, 

moksliniais tyrimais grindžiamą mokymąsi ir į uždavinių 

sprendimą orientuotų metodų taikymą siekiant spręsti visuomenės problemas

1. supažindinti studentus su kitokiais požiūriais, 

žiniomis, mokymo ir mokslinių tyrimų metodais ir 

darbo praktika jų studijų srityje;

2. lavinti universaliuosius gebėjimus: komunikacijos, 

kalbų, problemų sprendimo, tarpkultūrinius ir mokslinių 

tyrimų įgūdžius; 

3. ugdyti perspektyvius  įgūdžius: pvz. skaitmeninius 

įgūdžius, padėsiančius spręsti dabarties ir ateities 

uždavinius;

4. sudaryti sąlygas asmeniniam tobulėjimui: gebėjimą 

prisitaikyti prie naujų situacijų ir didinti pasitikėjimą savimi 

ir pan.



VU finansavimo šaltiniai mobilumui su ne-ES šalimis 

Erasmus + KA131 lėšos (iki 

20% nuo gaunamų konkrečios 

dotacijos lėšų)-nauja

(gaunamos pagal kiekvienais 

metais teikiamą paraišką 

nacionalinei agentūrai)

*Išvykstančiam mobilumui

Erasmus + KA171 lėšos 

(gaunamos pagal kiekvienais metais 

teikiamą paraišką Nacionalinei 

agentūrai)

* Išvykstančiam/

atvykstančiam  personalo mobilumui

* Atvykstančiam studentų mobilumui 
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Vilniaus universiteto lėšos – Tarptautinio

bendradarbiavimo fondas

(gaunamos pagal kiekvienais metais 

teikiamą sąmatą)

* Atvykstančiam/išvykstančiam mobilumui 

pagal VU dvišales sutartis 



Erasmus + KA171 – regionai 

✘ 1 - Vakarų Balkanai 

(Western Balkans)

✘ 2 - Rytų kaiminystės šalys (Neighbourhood

East)

✘ 3 - Pietų viduržiemio regiono šalys (South-

Mediterranean Countries)

✘ 4 - Rusijos Federacija 

(Russian Federation)- sustabdyta 

✘ 5 - Azija (Asia)

✘ 6 - Centrinė Azija (Central Asia)

✘ 7 - Artimieji Rytai 

(Middle East)

✘ 8 - Ramiojo vandenyno (Pacific)

✘ 9 - Užsachario Afrika (Sub-Saharan

Africa)

✘ 10 - Lotynų Amerika (Latin America)

✘ 11 - Karibai (Caribbean)

✘ 12 - JAV ir Kanada (US & Canada)
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VU fakultetų KA171 paraiškos  -2022 m. kvietimo rezultatai 

Erasmus + 171 - 2022 m. paraiška
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Regionas Fakultetas Paraiškos 

Azijos (Indija) FsF 1

Balkanų (Albanija) Kauno f. 1

Centrinės Azijos (Uzbekistanas, 
kazachstanas)

Kauno f. 1

FsF 1

Pietų Viduržiemio jūros regionas 
(Izraelis, Jordanija, Palestina)

IF 1

FsF 2

Rytų Partnerystės šalys (Ukraina ir 
Sakartvelas)

TF 1

EVAF 1

ChGF 1

FlF 3

KF 1

Kauno f. 1

Lotynų Amerikos (Čilė) FlF 1

Rusijos Federacija
MF 1

KF 1
18

FlF 4

FsF 4

Kauno f. 3

KF 2

TF 1

EVAF 1

ChGF 1

MF 1

IF 1

18



2022 m. KA171 paraiškų konkursas – populiariausi regionai 
Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms
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3 003 870,00

2 244 930,00

1 560 495,00

1 553 580,00

1 516 330,00

680 680,00

553 170,00

476 530,00

32 490,00

0,00

Rytų kaimynystės šalys

Azija

Balkanų šalys

Užsachario Afrika

Pietinės Viduržiemio jūros

Vidurinė Azija

Lotynų Amerika

JAV ir Kanada

Karibų regionas

Artimieji rytai



Erasmus+ KA171 2022 m. – paskirstytas finansavimas 
Lietuvos AMI  pagal regionus
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Erasmus + KA171 paraiška  - 2023 m. 

✘ Elektroninė paraiška mobilumo 

projektams teikiama kiekvienais metais ir 

konkuruoja su kitomis Lietuvos AMI dėl 

finansavimo; 

✘ VU paraiška rengiama remiantis gautomis 

KAP paraiškomis. Į VU paraišką 

įtraukiamos tik kokybiškai ir pilnai 

užpildytos  KAP paraiškos

✘ Mobilumo projektų finansavimo ir vykdymo 

laikotarpis – 36 mėn. 

✘ Paraiškos  gali būti teikiamos tik 

akademiniam bendradarbiavimui:  

personalui - dėstymui, mokymui(si), 

studentams - dalinėms 

studijoms/praktikai 

✘ Paraiškas gali teikti bet kuris 

KAP darbuotojas/dėstytojas, norintis 

įgyvendinti mobilumo projektą su ne-

ES šalies institucija, galinčia 

dalyvauti Erasmus + programoje 

✘ 2023 m. KAP paraiška –

popierinis variantas, anglų 

kalba

✘ Paraiškos teikiamos TRS –

Skirmantei Savickaitei per 

Teams

✘ Terminas – 2023 01 31
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✘ SVARBU: paraiškoje turi būti atspindėti šie aspektai  įtrauktis ir įvairovė, 

skaitmeninis švietimas/skaitmenizacija,  ekologiškas mobilumas



Erasmus + KA171 paraiška – 2023 m. 
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RugsėjisRugpjūtisLiepaBirželisGegužėBalandisKovasVasaris Lapkritis

Erasmus + KA171 

veiklos  ir paraiškos 

pristatymas -2022 11 

16

Bendros VU paraiškos 

pateikimas –

2023 02 23

Erasmus + KA171 paraiškos kokybinis 

vertinimas 

Dotacijos sutarties 

pasirašymas su 

ŠMPF

Erasmus + KA171 

projektų veiklų 

įgyvendinimas 

KAP paraiškų 

pateikimas – iki

2023 01 31 

Erasmus + KA171 

Paraiškos techninis 

vertinimas 

KAP informavimas 

apie rezultatus 

Erasmus + KA171 projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis – 36 mėn. (3 akademiniai metai) 

Paraiškos  ir 

informacijos 

išsiuntimas 

KAP-

2022 11 21



Erasmus + KA171 paraiškos vertinimo kriterijai 
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Paraiška bus vertinama pagal 2 kriterijus:

1. Bendradarbiavimo aktualumas ir mobilumo veiklų inovatyvumas – bendradarbiavimo patirtis, tarptautiškumo

strategija padalinio lygmenyje, studijų programos tarptautinis komponentas, inovacijos studijų procese: virtualus 

komponentas, mišrus mobilumas, dalijimasis gerąja patirtimi, žiniomis 

2. Poveikis ir sklaida – kokybinis ir kiekybinis poveikis (studijų kokybė, darbo procesų gerinimas ir studentų/darbuotojų 

imtis), pasiektų rezultatų sklaida  

Į VU paraišką įtraukiamos tik kokybiškai ir pilnai užpildytos  KAP paraiškos. 

On-line konsultacija dėl paraiškų rengimo – 2022 12 06 per Teams
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Ačiū už dėmesį!
Klausimai?

Konsultacijoms, informacijai:

skirmante.savickaite@cr.vu.lt (Erasmus + KA171);

simona.viziniene@cr.vu.lt (Erasmus+ KA131)

julius.pukelis@cr.vu.lt (Dvišalės sutartys)

mailto:skirmante.savickaite@cr.vu.lt
mailto:simona.viziniene@cr.vu.lt
mailto:julius.pukelis@cr.vu.lt


Informacija apie Erasmus + KA171
rengiant paraišką 
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Horizontalūs Erasmus + programos aspektai 
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- Aukštojo mokslo mobilumo įtrauktis ir įvairovė;

- Aplinkos tvarumas ir ekologiškas mobilumas aukštojo mokslo srityje;

- Aukštojo mokslo mobilumo skaitmenizacija, skaitmeninis švietimas ir 

įgūdžiai.



Studentų mobilumas-
studijoms, mokomajai praktikai (KA171)

✘ Studentų mobilumas gali būti atvykstamasis ir išvykstamasis iš Programos šalies į šalį partnerę ir iš jų (kai kuriems regionams apribojimai).

✘ bet kurioje studijų srityje ir per bet kurios pakopos (trumpojo ciklo, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros) studijas. 

✘ Mobilumo veiklos: 

- Studijų laikotarpis užsienio aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje (2-12 mėn.); 

- Stažuotė (mokomoji arba profesinė praktika) užsienio įmonėje, mokslinių tyrimų institute, laboratorijoje, organizacijoje ar bet kokioje kitoje tinkamoje 

darbo vietoje (2-12 mėn.);

- Doktorantų mobilumas – trumpas arba ilgas fizinio mobilumo laikotarpis studijų arba stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais  (5–30 dienų arba 

2–12 mėnesių) 

- Mišri intensyvi programa -trumpa ir intensyvi programa, kurioje taikomi inovaciniai mokymosi ir mokymo metodai, įskaitant bendradarbiavimą 

internetu (Fizinis mobilumas trunka 5–30 programos laikotarpio dienų. Jokių kriterijų dėl virtualiosios veiklos trukmės nenustatyta, tačiau visą 

virtualiojo ir fizinio mobilumo veiklą įvykdžiusiems studentams turi būti suteikti ne mažiau kaip. 3 ECTS kreditai)
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Personalo mobilumas-
dėstymo ir mokymo(si) vizitai

- Dėstymo laikotarpis:  užsienio aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje;

(5 vizito dienos +  2 kelionei)

- Mokymo(si) laikotarpis:  užsienyje aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje, įmonėje ar bet kokioje kitoje tinkamoje darbo 

vietoje. Ši veikla gali būti dalyvavimas mokymo renginiuose (išskyrus konferencijas) arba darbo stebėjimas ar stebėsena. 

(5 vizito dienos +  2 kelionei)

Mobilumo laikotarpiu darbuotojai gali derinti dėstymo veiklą su mokymosi veikla. Bet koks dėstymo arba mokymosi laikotarpis 

užsienyje gali būti mišriojo mobilumo veikla.
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Erasmus KA171 + finansavimo aspektai 

✘ Didžioji dalis finansavimo skiriama bendradarbiavimui su Vakarų Balkanais ir  

Užsachario Afrika

Užsachario Afrika:   prioritetas - mobilumui su mažiausiai išsivysčiusiomis regiono 

šalimis, itin daug dėmesio skiriant prioritetinėms migracijos šalims 

Vakarų Balkanai: daugiausia dėmesio turi būti skiriama studentų mobilumui. 
Užsachario Afrika: Angola, Beninas, Botsvana, Burkina Fasas, Burundis, Kamerūnas, Žaliasis Kyšulys, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Komorai, Kongas, Kongo 
Demokratinė Respublika, Dramblio Kaulo Krantas, Džibutis, Pusiaujo Gvinėja, Eritrėja, Esvatinis, Etiopija, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Bisau Gvinėja, Kenija, 
Lesotas, Liberija, Madagaskaras, Malavis, Malis, Mauritanija, Mauricijus, Mozambikas, Namibija, Nigeris, Nigerija, Ruanda, San Tomė ir Prinsipė, Senegalas, Seišeliai, 
Siera Leonė, Somalis, Pietų Afrika, Pietų Sudanas, Sudanas, Tanzanija, Togas, Uganda, Zambija, Zimbabvė

Balkanų šalys: Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas21, Juodkalnija

17



Erasmus KA171 + finansavimo aspektai 

✘ Azija: 

Prioritetas - mobilumui su mažiausiai išsivysčiusiomis regiono šalimis; ne daugiau kaip 15 proc Azijai skirto biudžeto  -

mobilumui su Kinija; ne daugiau kaip 10 proc. - mobilumui su Indija.

✘ Ramiojo vandenyno regionas: ne daugiau kaip 86,5 proc. biudžeto - mobilumui su Australija ir Naująja Zelandija 

kartu.

✘ Lotynų Amerika: ne daugiau kaip 30 proc. biudžeto - mobilumui su Brazilija ir Meksika kartu.

✘ Rytų partnerytės šalys:  prioritetas  mobilumui mažiau galimybių turintiems besimokantiems asmenims.

✘ Pietinės kaimyninės šalys: ne daugiau kaip 15 proc. biudžeto - mobilumui su bet kuria iš šalių; bent 65 proc. 

biudžeto - besimokantiems asmenims, 50 proc. kurių turėtų būti mažiau galimybių turintys asmenys. 
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