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Mykolo Romerio universiteto dėstytojai gali dalyvauti
šiose Erasmus+ programos mobilumo veiklose
- Mobilumas į Programos šalis (KA103) - t.y. į visas ES šalis,
Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Turkiją, Šiaurės Makedoniją,
Serbiją (šioji tapo Programos šalimi nuo 2019 m. Erasmus+ kvietimo)
- Mobilumas į šalis Partneres (KA107) - pagal kiekvienų metų kvietimą
būna kitos šalys – MRU dalyvauja nuo 2015 metų irš
Abiem atvejais galimi dėstytojų vizitai tokioms veikloms:

• Darbuotojų (dėstytojų) judumas dėstymui (STA)
• Darbuotojų judumas mokymams/stažuotės (STT)
Fakultetams yra paskirstomos lėšos ir dėstytojų
atranka vyksta fakultetuose.

Dėl covid19 pandemijos ir „sustojusio“ fizinio mobilumo, EK
leido ir rekomenduoja skatinti mobilumą kitomis formomis
jau dabartiniame Erasmus+ programos etape:

STA ir STT – galimas mišrus ir visiškai virtualus mobilumas.
Mišraus mobilumo atveju dotacija kelionei ir pragyvenimo
išlaidoms skiriama tik už fizinio mobilumo laikotarpį (min. 2 dienos
į Programos šalis, min. 5 dienos į/iš šalies Partnerės). Visiško
virtualaus mobilumo atveju, galima panaudoti dalį mobilumo
organizavimui skirtų lėšų mobilumo įgyvendinimui – pvz. įsigyti
įrangos, kuri būtina virtualiam mobilumui įgyvendinti ar organizuoti,
skirti paramą/paskatą dėstytojui (pvz. kaip KDUD).
Kadangi fizinio mobilumo įgyvendinti beveik nėra galimybių Universitetas skatina dėstytojų mobilumo įgyvendinimą
virtualiai - t.y. VIRTUALIUS DĖSTYMO VIZITUS.

Kas tai per veikla?
- Tolia pati veikla kaip ir įprastame Erasmus+ dėstymo vizite – t.y.
- Ne mažiau kaip 8 val. paskaitų per 5 darbo dienų (arba trumpesnį)
virtualų vizitą.
- Minimali vizito trukmė:
- į Programos šalis – 2 darbo dienos (rekomenduojame – 5 d.d.)
- į šalis Partneres – 5 darbo dienos

Virtualus dėstymo vizitas turi įvykti iki
2021 m. balandžio 30 dienos
(kol yra judėjimo ribojimai)

Kur galiu „vykti“ į virtualius dėstymo vizitus?
- Į užsienio universitetus, su kuriuo MRU turi pasirašęs Erasmus+ tarpinstitucinę sutartį, kurioje numatyti atitinkamos studijų krypties dėstytojų
mainai bei kuris sutinka jus priimti ir sudaro galimybes jums skaityti
paskaitas virtualiai užsienio universiteto studentams.
- Mykolo Romerio universiteto Erasmus+ tarpinstitucinės sutartys, kuriose
numatyti dėstytojų mainai. (aktyvi nuoroda į Intranetą)
https://intranet.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/tarptautiskumo_tarnyba/
partnerystes/partneriai-pagal-erasmus-programa/

- kontaktai: O:\Tarptautiskumo_tarnybos_informacija

Koks finansavimas bus skiriamas?
- Šiame kvietime atrinktiems ir virtualų dėstymo vizitą
įgyvendinusiems dėstytojams paskatinti bus skirta vienkartinė
išmoka po 250 eur (įskaitant mokesčius) ir šis KDUD
bus išmokėtas iki balandžio 30 d.
Dotacija kelionės ir pragyvenimo užsienio šalyje išlaidoms nėra ir negali
būti skiriama.
Dėstytojus, norinčius dalyvauti programoje, prašome kreiptis į savo
fakulteto prodekaną (Erasmus+ akademinį koordinatorių) dėl atrankos ir
užsienio partnerinės aukštosios mokyklos pasirinkimo:
TM – doc. dr. Dovilė Gailiūtė-Janušonė
ŽVSF – doc. dr. Jolanta Pivorienė
VVVF – doc. dr. Lidija Kraujalienė
VSA – Danguolė Seniutienė

ATRANKA:
- Atrankai dėstytojai teikia motyvuotą prašymą ir parengtą dėstymo
programą ir/arba kvietimą iš partnerinės aukštosios mokyklos fakulteto
prodekanui – Erasmus+ judumo koordinatoriui, nes dėstytojų atranka
vykdoma Fakultetuose, kuriuose dirba dėstytojai.

Dėstymo programos (Staff mobility for teaching Mobility
agreement) forma Virtualiam vizitui
- Nuoroda, kur paskelbtos visos reikalingos dokumentų formos dėstymo
vizitams
https://intranet.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/tarptautiskumo_tarny
ba/detail.php/erasmus+-destymo-vizitai-i-uzsienio-universitetusdokumentu-formos-atrankos-ir-forminimotvarka/227260#.YDNXdWEzY2w

Virtualaus dėstytojo vizito įforminimas:
- Likus ne mažiau kaip 7 dienoms (pageidautina ne mažiau kaip 14 dienų) iki suderintos
virtualaus dėstymo vizito pradžios, jis įforminamas Universiteto rektoriaus įsakymu
(komandiruotės įsakymo projektą rengia Tarptautiškumo tarnyba) bei parengiama
Erasmus+ dotacijos sutartis su dėstytoju. Virtualaus mobilumo atveju rengiama nulinės
dotacijos (kelionės ir pragyvenimo užsienio šalyje išlaidoms) sutartis ir joje bus
nurodoma numatytoji KDUD suma dėstymo vizitui. Virtualus vizitas fiksuojamas
Erasmus+ mobilumo dalyvių sistemoje Mobility Tool+.

Atsiskaitymas už virtualų Erasmus+ dėstymo vizitą:
- Dėstytojas, įgyvendinęs virtualų dėstymo vizitą, per 3 darbo dienas
- Tarptautiškumo tarnybai pateikia pažymėjimą su priimančiosios institucijos parašu ir
antspaudu, patvirtinančiais vizito tikslą ir trukmę (t.y. kad skaitytos ne mažiau kaip 8 val
paskaitų per 5 darbo dienų arba trumpesnį laikotarpį), bei per užpildo ir pateikia ES
internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey).

Tarptautiškumo tarnyba patikrinusi dokumentus
pasirūpins KDUD išmokėjimu iki 2021 m. balandžio 30 d.

KODĖL???
- Naujas iššūkis sau ir nauja patirtis
- Galimybė dalyvauti tarptautiškumo veiklose niekur neišvykstant
- New Normal praktikos palyginimas su tuo, kaip dėstote MRU
- Svarbu ir Fakultetui, ir Studijų krypčių vertinimui, ir Reitingams

- Laukia Naujas Erasmus programos etapas – dabar proga pasiruoši ir
užmegzti ryšius
- Pirmas žingsnis – virtualus mobilumas, toliau – fizinis, kai baigsis
apribojimai...
- ...

KVIEČIAME DALYVAUTI

Naujas Erasmus programos etapas 2021-2027 (MRU DALYVAUJA!)
1 veikla
Mobilumas
Naujovės:
2021-2027 metai
1. Akreditacija visam
Integruota programa laikotarpiui (BU, PU,
(21.2 mlrd.):
SŠ) Chartijos AM
2. Fizinis mobilumas,
Bendrasis ugdymas
virtualus online
(BU)
Profesinis mokymas komponentas
(Blended- mišrus
(PM)
Aukštasis mokslas
mobilumas)
(AM)
3. PM darbuotojų
Jaunimas
mobilumo galimybės
Suaugusių švietimas
– kursai, mokymosi
(SŠ)
renginiai (PM)
Sportas
4. Mobilumas ne tik
programos šalyse
(PM)
5. Tvaraus požiūrio į
mobilumą stiprinimas
6. Mobilumas sporto
treneriams

2 veikla
Bendradarbiavimo projektai

Administravimas

Naujovės:
Partnerystės:
1. Bendradarbiavimo partnerystės
2. Mažos apimties projektai
Meistriškumo partnerystės:
3. Europos universitetai
4. Tarptautinės profesinio
meistriškumo centrų platformos
5. Erasmus Mundus jungtiniai
magistro laipsniai
6. Erasmus mokytojų akademijos
Inovacijų partnerystės
7.Aljansai švietimo ir mokymo,
verslo ir mokslinių tyrimų dalyvių
bendradarbiavimui
8. Į ateitį žvelgiantys projektai
skatinantys inovacijas,
kūrybiškumą
„Equal work–equal pay“ nuo 2022

Naujovės:
1. Didesnis
pasitikėjimas:
fokusas ne
patikroms, o
kokybei ir
monitoringui
2. Administravimo
paprastinimas ir
procesų
skaitmenizavimas
(Erasmus
European Student
Card iniciatyva)
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