ĀRĒJO SAKARU DAĻA

ERASMUS+ STUDIJU MOBILITĀTE
Erasmus+ ir lieliska iespēja paplašināt savu redzesloku un gūt starptautisku studiju pieredzi. Tā ir tikai neliela
daļa no programmas sniegtajām vērtībām studentiem.
Pirms pieteikšanās
Pieteikties Erasmus+ studentu mobilitātes stipendijai var no 1.februāra līdz 28.februārim (pieteikties var uz
nākamā mācību gada rudens vai pavasara semestri) un no 1.septembra līdz 20.septembrim (pieteikšanās uz
nesadalītajām vietām, pieteikties var tikai pavasara semestrim). Var tikt izsludināts papildus konkurss, ja ir
pieejamas brīvas vietas.
Lai pieteiktu savu kandidatūru Erasmus+ studijām tev jābūt:
 Sekmīgam
 Pieteikšanās brīdī jau esi pabeidzis vismaz 1. semestri
 Nav finanšu parādi pret VeA
Pirms izvirzi savu kandidatūru, izvērtē VeA sadarbības augstskolu sarakstu. Izvēloties augstskolu, uz kuru vēlies
doties, ņem vērā arī to vai šīs augstskolas piedāvājumā ir kursi, kas atbilst tavai studiju programmai un vai tavas
valodu zināšanas ir pietiekamas, lai spētu apgūt mācību vielu attiecīgajā svešvalodā (Francijā- franču valoda;
Vācijā- galvenokārt vācu valoda; Spānijā- var tikt prasīta spāņu valoda).
Savas kandidatūras izvirzīšana Erasmus+ studijām
C211 kabinetā iesniedzamie dokumenti (sagataves Moodle platformā Erasmus apmaiņa):
1. CV (Europass)
2. Motivācijas vēstule
3. Pieteikuma forma (ar foto un dekāna parakstu)
4. iesniegums (application B)
5. Rekomendācijas vēstule (vēlama, bet nav obligāta)
Pēc pieteikuma termiņa beigām notiek intervijas. Intervijas laikā esi gatavs pamatot savu izvēli un pastāstīt par
iespējamajiem kursiem, ko apgūsi uzņemošajā iestādē. Pēc intervijām tiek paziņoti rezultāti uz studentu venta epastiem 2 nedēļu laikā.
Pieteikuma sagatavošana apmaiņas augstskolai
Iepriekš iesniegtie dokumenti nekādi neattiecas uz pieteikuma dokumentiem, kas tiek nosūtīti apmaiņas
augstskolai. Studentam pašam nav jāsūta dokumenti pa pastu, to dara VeA koordinators, ja vien dokumenti nav
jāaugšupielādē elektroniski.
Kad esi saņēmis apstiprinājumu Erasmus+ studijām, ir jāsagatavo pieteikuma dokumenti, ko pieprasa izvēlētā
augstskola (nepieciešamo dokumentu saraksts un pieteikuma termiņi ir atrodami apmaiņas augstskolu mājas
lapās, ar kurām jau esi iepazinies pirms pieteikšanās).
ESI ATBILDĪGS STUDENTS, NEATSTĀJ VISU UZ PĒDĒJO BRĪDI UN SEKO LĪDZI PIETEIKUMA
GALA TERMIŅIEM!
Learning Agreement for Studies (LAS)- studiju vienošanās, kas jāsagatavo kopā ar pieteikuma dokumentiem.
Tajā tiek norādīti vēlamie kursi, kurus vēlies apgūt sadarbības augstskolā un kādiem kursiem VeA tie tiks
pielīdzināti. Vēlams izmantot VeA sagatavoto LA formu, kas atrodas Moodle platformā.
LAS sastāv no 3 daļām- pirmā jāaizpilda pirms došanās prom, otrā jāaizpilda, ja ir radušās kādas izmaiņas kursu
sarakstā vai kontaktpersonās (ja izmaiņu nav, 4 nedēļu laikā no studiju uzsākšanas par to jāinformē VeA
koordinators, nosūtot e-pastu), trešā jāaizpilda pēc studiju beigām un 4 nedēļu laikā pēc studiju beigu termiņa
jānosūta VeA koordinatoram, ja vien ārējo sakaru daļā nav jau iesnigts oficiāls uzņemošās iestādes izsniegts
atzīmju izraksts un VeA pielīdzinājuma rīkojums.

Pirms pirmo LAS daļu nogādā C211, ir nepieciešams izvēlētos kursus saskaņot ar programmas direktoru
(responsible person in the sending institution). LAS paraksta programmas direktors, kurš arī ir atbildīgs par
kursu pielīdzināšanu un pie kura var griezties, ja rodas problēmas ar kursu pielīdzināšanu. C211 kabinetā ir
jānogādā LAS, kas jau ir parakstīts gan no programmas direktora, gan studenta puses.
Izvēloties kursus ņem vērā, ka ECTS kopsumma nevar būt mazāka par 30 ECTS un nav vēlams pārsniegt 35
ECTS. Ārzemju kursus var pielīdzināt visiem VeA kursiem, kas ir studiju programmā un ko vēl neesi apguvis.
To dara, iesniedzot rakstisku iesniegumu programmas direktoram kopā ar atzīmju izraksta kopiju.
Bieži sadarbības augstskolu koordinatori sazinās tieši ar studentu nevis koordinatoru. Šajā gadījumā, ja students
ir saņēmis apstiprinājumu par studijām, tas ir jāpārsūta koordinatoram, lai būtu iespējams sagatavot studiju
līgumu, uz kā pamata tiek izmaksāta stipendija. Stipendiju apjoms ir atkarīgs no valsts, uz kuru dodies un
termiņa, ko plānots tur pavadīt. Stipendijas mērķis nav nosegt pilnīgi visus studenta izdevumus, bet gan
finansiāli atbalstīt.
Pirms aizbraukšanas

Ir nepieciešams sagatavot rakstisku iesniegumu par to, ka semestri vai mācību gadu pavadīsi studijās
ārzemēs, ko iesniedz fakultātes sekretārei;

Ja dzīvo dienesta viesnīcā, informē tās direktori Veltu Lāmu par savu prombūtni.

Jāiegādājas apdrošināšana (kopiju iesniedz Ārējo sakaru koordinatoram). Bez maksas var iegādāties
EVAK, kas ir derīga ES valstīs.

Jāaizpilda Eiropas Komisijas online valodas tests, kas tiks nosūtīts uz kandidāta epastu. Rezultāti būs
redzami tikai koordinatoram un studentam, un tie neietekmēs stipendijas apjomu vai mobilitāti kopumā. Ja
nepieciešams, studentam tiks piedāvāta iespēja uzlabot savas valodas zināšanas Eiropas Komisijas izveidotajā
valodu apmācības sistēmā.
Kad esi aizbraucis

Noteikti informē VeA koordinatoru, ka esi ieradies apmaiņas augstskolā.

Pirmā mēneša laikā, jāpārliecinās vai LAS parakstīts un nosūtīts uz VeA. Ja ir nepieciešams veikt
precizējumus kursu sarakstā, tad par to jāinformē VeA koordinators, rakstiski izmaiņas veicot LAS tam
speciāli paredzētajā sadaļā. Ja izmaiņu nav, tad jāinformē VeA koordinators, nosūtot epastu.
Pēc semestra

Kad Erasmus+ studiju periods ir beidzies, tavs pienākums ir ārējo sakaru daļā iesniegt atskaites- angļu
val. (pieprasījumu aizpildīt saņemsi epastā pēc mobilitātes beigām) un brīvā formā izklāsts par pieredzēto kopā
ar bildēm (~A4 lapa, elektroniski, vadlīnijas pieejamas moodle).

Ja sekmju izraksts tiek nosūtīts studentam, tā oriģināls jānogādā ārējo sakaru daļā.

Ārējo sakaru daļā jāiesniedz Sertifikāts par studijās pavadīto periodu (ar apmaiņas augstskolas
koordinatora parakstu)

Students sagatavo iesniegumu par kursu pielīdzināšanu, kurā norādīti ārzemēs apgūtie priekšmeti, to
ECTS un kādiem VeA kursiem vēlies tos pielīdzināt (pielīdzināt var kursiem ar līdzīgu saturu, kas iepriekš nav
apgūti) un to KP (1.5 ECTS= 1 KP), kas kopā ar sekmju izraksta kopiju jānodod programmas direktoram.

Atkārtoti jāaizpilda valodas tests, lai būtu iespējams novērtēt studenta progresu. Tā rezultāti tiks
izmantoti Eiropas Komisijā, lai novērtētu Erasmus+ ietekmi uz valodas apguvi.
Ja atskaites netiek saņemtas, studentam var nākties atgriezt piešķirto stipendiju.
Ja Erasmus+ studiju laikā, kāds no izvēlētajiem kursiem netiek sekmīgi nokārtots, studentam ir jāatkārto
kurss VeA, kam tas tika pielīdzināts. Ja netiek sekmīgi apgūti vismaz 70% no kursiem, komisija lemj par
stipendijas daļas atgriešanu.
Ja neparedzētu iemeslu dēļ, students atsakās no savas Erasmus+ stipendijas, par to laicīgi ir jāinformē
VeA koordinators.
Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Ārējo sakaru daļu, C211 kabinetā vai pa e-pastu ar Līgu Kolodu
(liga.koloda@venta.lv) vai asistenti Rasu Zālīti (rasa.zalite@venta.lv).

