1 priedas
EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PROJEKTO LĖŠŲ, SKIRTŲ
STUDENTŲ MOBILUMUI, PASKIRSTYMO METODIKA1
Valstybės biudžeto lėšos, gautos iš ES struktūrinių fondų įgyvendinant projektą Nr. VP1-2.2.ŠMM-08-V-02-001, yra skirtos remti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mobilumą pagal
ES aukštojo mokslo programas ir mokslo ir studijų institucijoms (toliau – institucijoms) 20132014 metams paskirstomos pagal žemiau išdėstytus principus:
1. Projekto lėšų paskirstymo metodika remiasi vienerių paskutiniųjų metų institucijų
pateiktais mobilumo rezultatais bei Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės pateiktais duomenimis.
2.

Lėšos

institucijoms,

dalyvaujančioms

projekte,

tačiau

ankstesniais

metais

nevykdžiusioms Erasmus programos mobilumo, skiriamos atsižvelgiant į institucijos
siųstinų studentų 2 skaičių: skiriama ne daugiau nei 3 proc. institucijos siųstinų
studentų skaičiaus ir neviršijant institucijos paraiškoje nurodyto poreikio.
3. Bendras stipendijoms skirtas biudžetas dalijamas į dvi dalis – universitetams ir
kolegijoms procentiškai pagal 2012-2013 mokslo metų abiejų sektorių siųstinų
studentų bendrą skaičių.
4. Paskirstant projekto lėšas institucijoms studentų studijoms ir praktikoms skiriama
stipendija (toliau – stipendija) yra vidutiniškai 1.725,00 Lt/mėn. vienam studentui.
5. Stipendijoms skirtas biudžetas paskirstomas institucijoms pagal šiuos rodiklius:
I. mobilumo pasiekimų rodiklį (2011-2012 m. m. institucijos išsiųstų pagal
Erasmus programą studijoms ir (arba) praktikai studentų skaičiaus, apskaičiuoto
normuotais „studentų mėnesiais“, ir siųstinų studentų skaičiaus santykis) – 50
proc. viso biudžeto;
II. dvikryptiškumo rodiklį (2011-2012 m. m. institucijos priimtų pagal Erasmus
programą studijoms ir (arba) praktikai užsienio šalių studentų skaičiaus ir 20112012 m. m. institucijos išsiųstų pagal Erasmus programą studijoms ir (arba)
praktikai studentų skaičiaus santykis) – 25 proc. viso biudžeto;
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2011 m. kovo 25 d. ES Aukštojo mokslo programų koordinavimo Lietuvoje ekspertų komisijos patvirtinta ir
2011 m. balandžio 20 d. suderinta su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.
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Siųstini studentai – tai institucijoje atitinkamų metų spalio 1 d. registruoti visų pakopų nuolatinės studijų
formos, taip pat dieninės ir vakarinės studijų formos studentai bei rezidentūros studentai. Duomenys gaunami iš
Statistikos departamento prie LRV arba iš institucijos.
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III. studijų tarptautiškumo pagal nacionalinių studijų krypčių grupes 3 rodiklį
(2011-2012 m. m. institucijos dalinėms studijoms priimtų užsienio šalių studentų ir
priimtų aukštojo mokslo kvalifikacijai įgyti užsieniečių skaičiaus pagal
nacionalinių studijų krypčių grupes ir siųstinų studentų skaičiaus pagal atitinkamas
studijų kryptis santykis) – 25 proc. viso biudžeto.
6. Rodikliai apskaičiuojami atitinkamai:
6.1. Lėšų dalis ( LMPi ), tenkanti i -ajai institucijai pagal mobilumo pasiekimų rodiklį,
apskaičiuojama taip:
LMPi  k i1 A1 ,
čia A1 – lėšų dalis, skiriama pagal atitinkamą mobilumo rodiklį; ki1 – i -osios institucijos
mobilumo pasiekimų koeficientas, kuris apskaičiuojamas taip:

ki1 

SSSi SMPi
,
 SMPi SSSi

čia SSSi  SSSi10 – i-institucijos siųstinų studentų skaičius 2012 metų spalio 1 d.
duomenimis;
SMPi - i -osios institucijos mobilumo pasiekimų rodiklis, kuris apskaičiuojamas taip:

SMPi  ISM i11 / 12 / SSM i11 ,
čia SSM i09 – i -osios institucijos siųstinų studentų skaičius 2011 metų spalio 1 d.
duomenimis, padaugintas iš penkių mėnesių; ISM i09 / 10 – i -osios institucijos 2011-2012
mokslo metais išsiųstų studentų redukuotų mėnesių, praleistų užsienio institucijoje,
skaičius, kuris apskaičiuojamas taip:
ISM   ISM m  4 n   ISM n  4 ,
m

n

čia ISM m – m -ojo išsiųsto studento, užsienio institucijoje praleistų mėnesių skaičius, jei
jis yra lygus penkiems arba mažesnis; ISM n – n -ojo išsiųsto studento, užsienio institucijoje
praleistų mėnesių skaičius, jei jis yra didesnis negu penki.
6.2. Lėšų dalis ( LMDi ), tenkanti i -ajai institucijai pagal dvikryptiškumo rodiklį,
apskaičiuojama taip:
LMDi  ki2 A2 ,
čia A2 – lėšų dalis, skiriama pagal atitinkamą mobilumo rodiklį; k i2 – i -osios institucijos
dvikryptiškumo koeficientas, kuris apskaičiuojamas taip:
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2009 m. Gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1749 „ Dėl studijų sričių ir krypčių,
pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo ir kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo“.
Duomenys renkami nuo 2010-2011 m.m., todėl 2009-2010 m.m. kriterijus apskaičiuojamas pagal 2007 m. sausio
31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 107 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m.
balandžio 4 d. nutarimo nr. 368 „Dėl bendrojo studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta nuosekliosios
universitetinės ir neuniversitetinės studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose, klasifikatoriaus ir pagal šias studijų
kryptis suteikiamų kvalifikacijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas studijų sritis.
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ki2 

SSSi SMDi
,
SMD
SSS
 i i

čia SSSi  SSSi10 – i -osios institucijos siųstinų studentų skaičius 2012 metų spalio 1 d.
duomenimis; SMDi – i -osios institucijos dvikryptiškumo rodiklis, kuris apskaičiuojamas
taip:
SMDi  PSS i11 / 12 / ISS i11 / 12

čia PSSi09 / 10 – i -ojoje institucijoje priimtų 2011-2012 mokslo metais pagal Erasmus
programą studijoms ir (arba) praktikai užsienio šalių studentų skaičius; ISSi09 / 10 – i -osios
institucijos 2011-2012 mokslo metais išsiųstų pagal Erasmus programą studijoms ir (arba)
praktikai studentų skaičius.
6.3. Lėšų dalis ( LGP ), tenkanti i -ajai institucijai pagal studijų tarptautiškumo pagal
i
nacionalines studijų krypčių grupes rodiklį, apskaičiuojama taip:

LGP  ki3 A3 ,
i
čia A3 – lėšų dalis, skiriama pagal atitinkamą mobilumo rodiklį; k i3 – i -osios institucijos
studijų tarptautiškumo pagal studijų kryptis koeficientas, kuris apskaičiuojamas taip:
SGK i SSSi
k i3 
,
 SGK i SSSi
čia SSSi  SSSi10 – i -osios institucijos siųstinų studentų skaičius 2012 metų spalio 1 d.
duomenimis; SGK i – i -osios institucijos dalinėms studijoms priimtų užsienio šalių studentų
ir priimtų aukštojo mokslo kvalifikacijai įgyti užsieniečių studentų pagal nacionalines studijų
krypčių grupes rodiklis, kuris apskaičiuojamas taip:
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k

SSKk11,i/ 12

 SSK
k

11 / 12
k, i



PSK k11,i/ 12

 PSK

11 / 12
k, i

,

k

čia SSK k , i – k -osios studijų krypčių grupės studentų skaičius i -ojoje institucijoje 20112012 mokslo metais; PSK k09,i/ 10 – k -osios studijų krypčių grupės dalinėms studijoms priimtų
užsienio šalių studentų ir priimtų aukštojo mokslo kvalifikacijai įgyti užsieniečių i -ojoje
institucijoje 2011-2012 mokslo metais skaičius
6.4. Projekto lėšos, skirtos i -osios institucijos studentų mobilumui, apskaičiuojamos,
susumavus lėšas, jai tekusias pagal tris rodiklius:
LSM i  LMPi  LMDi  LGPi .
__________________
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