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Išvykstantiems pagal patvirtintas šių 
šalių valstybines mobilumo 
programas:

Atrankos kriterijai:
• Būti Lietuvos Respublikos piliečiu*

• Paraiškos teikimo metu studijuoti Lietuvos mokslo ir studijų 
institucijoje arba dirbti Lietuvos Respublikoje

• Šalies institucija numato papildomus atrankos kriterijus

Konkursai skelbiami www.stipendijos.lt

• JAV (Fulbright programa)
• Izraelio Valstybė
• Kinijos Liaudies Respublika

• Meksikos Jungtinės Valstijos
• Šveicarijos Konfederacija
• Turkijos Respublika

http://www.stipendijos.lt/


Kelionės išmokos: statistika
Šalis 2019 m. 2020 m. 

JAV (Fulbright 
programa)

5 3 (dėstytojai)

Izraelio Valstybė - -

Kinijos Liaudies 
Respublika

9 20* (+1 nuolatinėms

studijoms)

Meksikos 
Jungtinės Valstijos

- -

Šveicarijos 
Konfederacija

1 -

Turkijos 
Respublika

- -



PRAKTIKOS LITUANISTINĖSE MOKYKLOSE, 
LITUANISTIKOS CENTRUOSE IR LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖSE

Jelena Smalskienė 



Praktikos lituanistinėse mokyklose, 
lituanistikos centruose ir lietuvių 
bendruomenėse

Programos tikslas

Skatinti užsienio lietuvius, lietuvių kilmės užsieniečius ir
užsieniečius mokytis lietuvių kalbos, Lietuvos valstybės
istorijos, kultūros, pažinti Lietuvos dabartį, taip pat sudaryti
sąlygas saviraiškai lietuvių kalba, stiprinti ir puoselėti
lietuvybę.



Praktikos lituanistinėse mokyklose, 
lituanistikos centruose ir lietuvių 
bendruomenėse
- Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas sausio 
viduryje

- Studentai teikia individualias paraiškas tiesiogiai 
ŠMPF 

- Atrankas vykdo priimančios institucijos

- Finansuojama praktikos trukmė 2 – 6 mėn.

- Skiriama stipendija (priklausomai nuo šalies) bei 
kelionės išmoka (ne ES ir ne EE)



Tarptautinės praktikos: statistika

Priimančiųjų 
institucijų 
skaičius

Gautos studentų 
paraiškos

Finansuotos 
studentų 
paraiškos

2019-2020 m. m. 54 66 38

2020-2021 m. m. 43 38 28



Tarptautinės praktikos: statistika

Siunčiančioji MSI 2019-2020 m.m. 2020-2021 m.m.

KTU 1 -

VGTU 2 1

ŠU 4 -

LMTA 1 -

MRU 3 1

Kauno kolegija 2 -

LSU 2 -

VDA 2 1

VDU 9 8

LSMU - 1

VU 16 16



SVARBU!

• Šiuo metu programa finansuojama iš ESF lėšų

• Ataskaitos teikiamos 2 kartus per metus – sausio ir 
rugsėjo mėnesiais;

• Deklaruojami mobilumai, kurie pasibaigę, stipendijos 
išmokėtos 100 proc., užpildyti reikalingi dokumentai;

• Aktualios ataskaitų formos bei ataskaitų  dokumentai 
nurodyti dotacijų sutartyse;

• Siunčiamos adresu TarptautinesPraktikos@smpf.lt;

• Tarptautinės praktikos dalyviai NEDEKLARUOJAMI
Mobility Tool+ sistemoje. 

mailto:TarptautinesPraktikos@smpf.lt


Sprendimai Covid-19 kontekste
• 2019 m. kvietimo dalyviams suteikta galimybė užbaigti 

praktikas nuotoliniu būdu, perkelti praktiką į 2020-
2021 akademinius metus;

• Galima kompensuoti papildomai patirtas išlaidas, 
neviršijant institucijai lėšų panaudojimo sutartyje 
skirtos sumos; 

• Galimas mišrus mobilumas: minimali fizinio mobilumo 
trukmė 2 mėnesiai; stipendija skiriama tik už fizinį 
mobilumą; 

• Šiais akademiniais metais praktikos dalyviams 
rekomenduota planuotis praktiką pavasario semestre. 

• Atnaujinta 3 priedo forma „COVID-19“,  pildoma jeigu 
tarpinėje / galutinėje ataskaitoje deklaruojamos ir 
force majeure išlaidos. 



UŽSIENIO DĖSTYTOJŲ VIZITAI

Eglė Fišeraitė



Užsienio dėstytojų vizitai

Parama skiriama Lietuvos aukštosioms mokykloms, į kurias
atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių pagal aukštosios
mokyklos vykdomas studijų programas, dalykus ar modulius, kurie
yra sudėtinė vykdomos studijų programos dalis. Naujas konkursas
– jau greitai:

• Vizitų trukmė – nuo 10 iki 15 darbo su studentais dienų

• Vizitai gali vykti nuo sausio 1 d. iki lapkričio 30 d. imtinai

• Ne mažiau kaip 2 kontaktinio darbo su studentais valandos per
vieną dėstymo dieną

• Aukštosios mokyklos indėlis – ne mažiau kaip 30 proc.

• Paramos dydis – 3, 6 arba 8 BSI per dieną (BSI – 39 Eur)



Užsienio dėstytojų vizitai

• Vertinant paraiškas atsižvelgiama į:
– užsieniečio dėstytojo vizito tikslingumą ir pagrįstumą
– vizito naudą studentams ir aukštajai mokyklai
– dėstomo dalyko (modulio) kaip sudėtinės vykdomos studijų 

programos dalies pagrįstumą
– užsieniečio dėstytojo vizito metu atliekamą papildomą 

veiklą
– užsieniečio dėstytojo pedagoginę, mokslinio (meninio) 

darbo ar praktinę patirtį
– aukštosios mokyklos motyvaciją priimti lietuvių kilmės 

užsienietį ar išeivijos dėstytoją 
– aukštosios mokyklos skiriamų lėšų dalį užsieniečio dėstytojo 

vizitui finansuoti



Užsienio dėstytojų vizitai

Kvietimo 
metai

Teikusių
paraiškas 
institucijų 
skaičius

Gautų 
paraiškų
skaičius

Finansuotų 
paraiškų  
skaičius

2019 m. 28 205 72

2020 m. 27 243 85*



2020 m. finansuotos paraiškos
Institucija Paraiškų skaičius

Kauno kolegija 14

Vilniaus universitetas 11

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 10

Vytauto Didžiojo universitetas 8

Mykolo Romerio universitetas 6

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 5

Kauno technikos kolegija 4

Lietuvos muzikos ir teatro akademija 3

Klaipėdos valstybinė kolegija 3

Kauno technologijos universitetas 2

Vilniaus kolegija 2

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 2

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 2

Alytaus kolegija 2

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 1

Klaipėdos universitetas 1

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 1

Kazimiero Simonavičiaus universitetas 1

Kolpingo kolegija 1

Lietuvos sporto universitetas 1

Šiaulių valstybinė kolegija 1

Šv. Ignaco Lojolos kolegija 1

Lietuvos verslo kolegija 1

Vilniaus dailės akademija 1

Panevėžio kolegija 1

Iš viso 85



• Finansuojami dėstytojai iš 34 
valstybių

• Daugiausia finansuojamų 
dėstytojų iš:

• JAV (14) 

• Vokietijos (5)

• Ispanijos (5)

• Latvijos (5)
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JAV

Ispanija

Latvija

Vokietija

Jungtinė Karalystė

Lenkija

Estija

Kanada

Nyderlandai

Norvegija

Portugalija

Švedija

Ukraina

Vengrija

Bulgarija

Danija

Italija

Prancūzija

Argentina

Australija

Belgija

Čekija

Graikija

Jordanija

Kipras

Kroatija

Pietų Afrikos Respublika

Rumunija

Rusija

Suomija

Šiaurės Makedonija

Šveicarija

Turkija

Vietnamas



Sprendimai Covid-19 kontekste

• Leidžiami nuotoliniai vizitai – netaikomas koeficientas pagal 
šalį

• Patirtų išlaidų kompensavimas: 
– Išlaidas pagrindžiančių dokumentų pateikimas deklaruojant šias 

išlaidas tarpinėje/galutinėje ataskaitoje

– Ataskaitų pateikimo terminas išlieka toks pat – gruodžio 7 d.

– Pakeitimai dėl Covid-19 galioja iki gruodžio 31 d. Prašysim 
pratęsimo



DALINĖS DOKTORANTŪROS STUDIJOS

Eglė Fišeraitė



Dalinės doktorantūros studijos

Tai programa, skirta Lietuvos mokslo ir studijų institucijų
doktorantams. Šia programa siekiama teikti paramą judumui į
tarptautinį pripažinimą pelniusius užsienio valstybių universitetus.

• Paraiškas gali teikti Lietuvos piliečiai ir asmenys, atitinkantys 
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymo 
Nr. V-771 nuostatas

• Konkursas skelbiamas metų pradžioje svetainėje 
www.stipendijos.lt 

• Dalinių studijų trukmė – nuo 3 iki 10 mėn.
• Galimi paramos tipai:

– 15 BSI dydžio stipendija (dauginama iš koeficiento pagal šalį)
– Studijų įmoka
– Kelionės išmoka

http://www.stipendijos.lt/


Dalinės doktorantūros studijos

Vertinant paraiškas atsižvelgiama į:
• Kandidato studijų ir mokslinių (meninių) pasiekimų 

atitinkamoje studijų kryptyje aktualumą ir reikšmingumą
• Priimančiojo universiteto pasiekimų kandidato pasirinktoje 

studijų ir (ar) mokslo (meno) kryptyje aktualumą ir 
reikšmingumą, vertinant per tarptautinio pripažinimo 
perspektyvą;

• Priimančiojo universiteto reikšmingų pasiekimų tam tikroje 
studijų ir (ar) mokslo (meno) kryptyje atitikimą kandidato 
keliamiems studijų tikslams ir mokslo tiriamajai veiklai;

• Kandidato motyvacijos pagrįstumą;
• Baigiamojo mokslinio (meno) darbo vadovo pateiktos 

rekomendacijos pagrįstumą.



Dalinės doktorantūros studijos

Kvietimo 
metai

Gautų 
paraiškų
skaičius

Finansuotų 
paraiškų  
skaičius

2019 m. 11 9

2020 m. 7 5

2020–2021 m. m. 
doktorantai išvyks į:
• JAV (3)
• Lenkiją (1)
• Italiją (1)



PARAMA UŽSIENIEČIŲ II PAKOPOS NUOLATINĖMS 
STUDIJOMS LIETUVOS MSI

Eglė Fišeraitė



Užsieniečių II pakopos studijos Lietuvoje

Naujo konkurso sąlygos bus tvirtinamos artimiausiu metu –
spalio 6 d.

2019 m. ir 2020 m. sutarčių tarpinių ataskaitų teikimo 
terminas skiriasi:

• 2019 m. sutartims – sausio 6 d.

• 2020 m. sutartims – gruodžio 31 d.

Jei bus pereita prie nuotolinio mokymo, finansavimo sąlygos 
nesikeis.



Užsieniečių II pakopos studijos Lietuvoje

Kvietimo metai Gautų paraiškų
skaičius 

Tinkamų 
paraiškų
skaičius

Finansuotų
paraiškų 
skaičius

2019 m. 232 172 50

2020 m. 228 189 50



Užsieniečių II pakopos studijos Lietuvoje

Institucija Finansuotų 
paraiškų
skaičius 

MRU 14
VU 9
VDU 9
VGTU 6
KTU 3
ISM 3
VDA 3
EHU 2
LMTA 1

Šalis Finansuotų
paraiškų 
skaičius 

Ukraina 30
Sakartvelas 7
Baltarusija 5
Azerbaidžanas 3
Kinija 1
Rusija 1
Kazachstanas 1
Armėnija 1
Pietų Korėja 1



DALINĖS IR LITUANISTINĖS STUDIJOS 

Ieva Bagdonaitė-Banevičė



Dalinės ir lituanistinės studijos: sąlygos

-Kvotos ir šalių grupės paaiškės spalio 6 d. Tarptautinių studijų komisijos posėdžio metu.

-Dalinių ir lituanistinių studijų stipendijos dydis:

• 10 BSI/mėn. pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams, atvykstantiems į
dalines ir magistrantūros studijas;

• 20 BSI/mėn. trečiosios pakopos ir rezidentūros studijų studentams, atvykstantiems į
dalines studijas;

• 15 BSI/mėn. studentams, dėstytojams ir tyrėjams, atvykstantiems į lituanistines studijas.

-Išmoka studijų įmokai padengti (skiriama priimančiai institucijai).

-Trukmė: 1 m. m. arba vienas semestras

Kandidatui pateikus visus reikalingus dokumentus, išoriniai ekspertai vertina motyvacinius
laiškus ir atsižvelgia į pateiktas rekomendacijas.



Dalinės ir lituanistinės studijos:
paraiškų statistika

Studijų tipas
Gautas paraiškų 

skaičius
Skirtas vietų 

skaičius
Finansuojamų

paraiškų skaičius

2019 m. 

Dalinės studijos 99 30 31

Lituanistinės 
studijos

15 10 7

2020 m.

Dalinės studijos 54 30 24

Lituanistinės 
studijos

19 10 9



Dalinės ir lituanistinės studijos:
2020 m. finansuojamų paraiškų statistika 

Institucija Finansuotų paraiškų skaičius

Kauno technologijos universitetas 3
Mykolo Romerio universitetas 15
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1

Vilniaus universitetas
8

(5 iš jų lituanistinėse)

Vytauto Didžiojo universitetas
6

(4 iš jų lituanistinėse)



Dalinės ir lituanistinės studijos:
statistika pagal šalis
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Finansuojamų paraiškų skaičius pagal šalis



LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS KURSAI

Ieva Bagdonaitė-Banevičė



Lietuvių kalbos ir kultūros kursai: sąlygos

-Kvotos ir šalių grupės paaiškės spalio 6 d. Tarptautinių studijų komisijos posėdžio
metu.

- Stipendijos dydis –15 BSI/mėn.

- Išmoka kursų mokesčiui padengti (skiriama priimančiai institucijai). 

- Trukmė: 1 mėn.

- Vykdomi du kartus per metus – žiemą ir vasarą.

Kandidatui pateikus visus reikalingus dokumentus, MSI vertina motyvacinius
laiškus ir atsižvelgia į pateiktas rekomendacijas.



Lietuvių kalbos ir kultūros kursai: paraiškų 
statistika

Kursų tipas
Gautas paraiškų 

skaičius
Skirtas vietų 

skaičius
Finansuotų

paraiškų skaičius

2019 m.

Žiemos kursai 106 60 50

Vasaros kursai 304 160 144

2020 m.

Žiemos kursai 135 60 57

Vasaros kursai 
(nuotoliniai)

60 160 59



Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai:
2020 m. finansuojamų paraiškų statistika 

Institucija
Finansuojamų 

paraiškų skaičius

Klaipėdos universitetas 19

Vytauto Didžiojo universitetas 40



Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai: 
statistika pagal šalis
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LITUANISTINĖS STUDIJOS UŽSIENIO LITUANISTINIŲ 
MOKYKLŲ MOKYTOJAMS

Ieva Bagdonaitė-Banevičė



Lituanistinės studijos užsienio lituanistinių 
mokyklų mokytojams: sąlygos

-Kvotos paaiškės spalio 6 d. Tarptautinių studijų komisijos posėdžio metu.

-Studijų trukmė – 15 kalendorinių dienų

-Atrinktiems lituanistinių studijų dalyviams skiriama valstybinė stipendija –
292,50 Eur

- Išmoka studijų mokesčiui padengti (skiriama priimančiai institucijai). 

Kandidatui pateikus visus reikalingus dokumentus, MSI vertina motyvacinius 
laiškus ir atsižvelgia į pateiktas rekomendacijas.



Lituanistinės studijos užsienio lituanistinių 
mokyklų mokytojams: statistika

Kvietimo metai
Gautas paraiškų 

skaičius
Skirtas vietų 

skaičius
Finansuotų

paraiškų skaičius

2019 m. 44 33 36

2020 m.
(nuotolinės)

18 33 16



Lituanistinės studijos užsienio lituanistinių 
mokyklų mokytojams: 2020 m.
finansuojamų paraiškų statistika 

Institucija
Finansuojamų 

paraiškų skaičius

Vytauto Didžiojo universitetas 16



Lituanistinės studijos užsienio lituanistinių 
mokyklų mokytojams: 2020 m.
finansuojamų paraiškų statistika 
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Finansuojamų paraiškų skaičius pagal šalis



DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ!

Ieva, Jelena, Eglė


