
NAUDINGA INFORMACIJA PRIEŠ IŠVYKSTANT 
• 
Daug išsamios ir naudingos informacijos apie kelionę, apgyvendinimą ir kt. galite gauti iš studentų, 
kurie jau yra buvę toje institucijoje į kurią jūs ruošiatės vykti. Buvusių Erasmus studentų kontaktus 
galite gauti Tarptautinių studijų skyriuje (106 kab., Pramonės pr. 22A, Kaunas). 
• 
Gavus iš priimančios institucijos patvirtinimo laišką (Letter of Acceptance/ Confirmation Letter) 
būtinai elektroniniu paštu susisiekite su tos institucijos Erasmus+ koordinatoriumi ar kitu atsakingu 
asmeniu (jų kontaktus gausite Tarptautinių studijų skyriuje arba pas fakulteto koordinatorių) ir 
išsiaiškinkite visus jums rūpimus klausimus. Nebijokite klausti net smulkmenų. Kuo daugiau 
informacijos turėsite prieš išvykdami, tuo bus drąsiau. 
• 
Atidžiai peržiūrėkite priimančios institucijos internetinį puslapį, dažnai ten būna patalpinta didžioji 
dalis jums reikalingos informacijos. 
• 
Maždaug 2-3 mėnesius prieš kelionę pasidomėkite kelionės būdais ir bilietų kainomis. Juos 
užsisakyti patartina kuo anksčiau.  
 
Reikalingi dokumentai kelionėje: 
-Pasas; 
-Bilietai; 
-Draudimas 
-Visa Elektron kortelė; 
-Patvirtinimo laiškas (Letter of Acceptance/ Confirmation Letter); 
-Tarptautinis studento pažymėjimas (ISIC); 
-Viza ar kiti reikalingi dokumentai. 
• 
Būtinąją medicinos pagalbą ES šalyse garantuoja Europos sveikatos draudimo kortelė. Ši 
kortelė yra išduodama teritorinėse ligonių kasose (TLK) (Aukštaičių g. 10, Kaunas). Būtinos 
pagalbos teikimo būdai atskirose šalyse skiriasi, tad prieš kelionę reikėtų gerai išstudijuoti šalies, į 
kurią vykstama, sveikatos priežiūros sistemą, kad žinotumėte kur kreiptis susirgus ar patyrus 
traumą. Daugiau informacijos galima rasti TLK internetiniame puslapyje www.vlk.lt 
• 
Rekomenduojama apsidrausti kelionės draudimu, kuris apima draudimą ligos atveju bei draudimą 
nuo nelaimingų atsitikimų, privačiose draudimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Paprastai privačios 
draudimo kompanijos teikia nuolaidas studentams, važiuojantiems pagal Erasmus+ programą.  
• 
Rekomenduojama prieš išvykstant banke pasirašyti internetinės bankininkystės sutartį, kad 
galėtumėte internetu pasitikrinti sąskaitos likutį, kadangi užsienio šalies bankomatuose to padaryti 
negalėsite. 
SVARBU!!! 
Gresia pavojus nevalingai paaukoti pinigų, naudojantis bankomatu. Išimdami grynuosius pinigus, 
būkite labai atidūs!!! Nemokėdami šalies kalbos (pvz., Italijoje arba Lenkijoje), nusprendę pasiimti 
nuo kortelės grynųjų pinigų iš bankomato, nevalingai galite tapti dosniais aukotojais. Taip gali 
nutikti tiek Lenkijoje, tiek Italijoje naudojantis kai kuriais bankomatais. Įdėjus į bankomatą kortelę, 
ekrane pasirodo klausimas šalies bei anglų kalba, ar jūs nenorėtumėt paaukoti pinigų labdaros 
organizacijai. Atitinkamo klavišo paspaudimu patvirtinus, kad jūs pageidaujate taip pasielgti, toliau 
bus klausiama apie aukojamą sumą. Jums įvedus savo slaptą kodą, užbaigiamas pavedimas ir užuot 
gavę laukiamus pinigus, gausite tik paaukojimą patvirtinantį kvitą. Kilus abejonių, spauskite klavišą 
Cancel (Nutraukti). 



Naudojantis pinigų automatais rekomenduojama niekada neatsakinėti į jums nesuprantamus 
klausimus, o kilus abejonių, pabandyti visą procedūrą pakartoti dar kartą. 
• 
Patvirtinimo laišką priimanti institucija atsiunčia į Tarptautinių studijų skyrių arba studentui 
asmeniškai. 
• 
Prieš kelionę patartina pasidaryti Tarptautinį studento pažymėjimą (ISIC). Išsamią informaciją apie 
ISIC bei jo išdavimo sąlygas galima rasti interneto svetainėje www.isic.lt Lietuvos studentų ir 
jaunimo kelionių biure (E.Ožeškienės g. 27) 
• 
Dėl vizų ir kitų reikalingų dokumentų kreipkitės į šalies, kurioje ruošiatės studijuoti, ambasadą. 
• 
Pagalbos telefonas 112 galioja Europos Sąjungos valstybėse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje ir 
Lichtenšteine. Daugelyje valstybių šiuo numeriu galima skambinti net iš užblokuotų telefonų. 
Tačiau pagalbos centruose dažnai kalbama tik vietos arba tame regione vartojama kalba. 

http://www.isic.lt

