Mācību mobilitāte augstākās izglītības iestāžu studentiem

Erasmus+ augstākās izgl t bas iestāžu studentiem sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi un
zināšanas:
1) studijās kādā no partneru augstākās izgl t bas iestādēm
vai
2) praktizēties ārvalstu uzņēmumos vai citās atbilstošās darba vietās.

Studiju mobilitātes mērķi ir:





sniegt iespēju studentiem pavad t noteiktu studiju periodu, mācoties citas dal bvalsts
augstskolā;
sniegt iespēju studentiem gūt vērt gu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot
citās Eiropas valst s;
veicināt sadarb bu starp augstākās izgl t bas iestādēm un uzlabot uzņemošo augstskolu
studiju vidi;
sekmēt labi kvalificētu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu
att st bu.

Prakses mobilitātes mērķi ir:


sniegt iespēju studentiem un nesenajiem augstskolu absolventiem gūt praktisku pieredzi
uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valst .
 pal dzēt studentiem piemēroties ES darba tirgus pras bām;
 sniegt iespēju studentiem un nesenajiem absolventiem att st t pašas prasmes, tai skaitā
valodas prasmes, un uzlabot izpratni par ekonomisko un sociālo kultūru;
 veicināt sadarb bu starp augstskolām un uzņēmumiem;
 sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo
profesionāļu att st bu.
Māc bu mobilitātes dal bnieks finansējumu aktivitāšu stenošanai saņem no savas nosūtošās
augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai
Nacionālajā aģentūrā.

Projekta dalībnieki

Studenti, kas reģistrēti augstākās izgl t bas iestādē, kurai ir piešķirta Erasmus Augstākās
izgl t bas harta (ECHE).
Studijās var doties studenti, sākot no 2. studiju gada.
Augstskolu nesenie absolventi māc bu mobilitātes ietvaros var doties praksē ne vēlāk kā gadu
pēc augstskolas absolvēšanas.

Projekta pieteicējs

Augstākās izgl t bas iestāde, kura nosūta studentus studijām vai praksei ārvalst s un kurai ir
piešķirta Erasmus Augstākās izgl t bas harta (ECHE).

Mobilitātes brauciena ilgums

Studijām
Minimālais ilgums – 3 mēneši
Maksimālais ilgums – 12 mēneši
Praksei
Minimālais ilgums – 2 mēneši
Maksimālais ilgums – 12 mēneši
Viena studiju cikla ietvaros
 bakalaura studiju laikā, ieskaitot 1.l meņa augstāko profesionālo jeb koledžas studijas,
 maģistrantūras
 doktorantūras studijas
students var doties l dz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē.
Neseno absolventu prakses mobilitāte tiek iekļauta tajā studiju mobilitātē, pēc kuras absolvents
dodas praksē.

Mācību mobilitātes norises vieta

Māc bu mobilitāte tiek stenota kādā no Erasmus+ programmas valst m. Erasmus+ programmā
piedalās 34 valstis:
 ES 28 dal bvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija,
Horvātija, Igaunija, Itālija, rija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga,
Malta, N derlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija,
Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 Eiropas Ekonomiskās zonas dal bvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice*;
 ES kandidātvalstis – Turcija, Bijus Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.
*Šveice programmā piedalās kā partnervalsts
Avots:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus_plus/par_macibu_mobilitatem/erasmus_plus_augstskolu_studen/ 31.03.2014.

Līdz aizbraukšanai „Erasmus+” students:

• paraksta mobilitātes perioda finansēšanas l gumu ar nosūtošo augstākās izgl t bas iestādi
• paraksta māc bu l gumu (Learning agreement) par studiju programmu ar nosūtošo augstākās
izgl t bas iestādi
• saņem Erasmus+ Student Charter hartu par studenta ties bām un pienākumiem studiju laikā
ārzemēs

Pēc mobilitātes beigām:

• uzņemošā iestāde nodrošina studentu un nosūtošo augstākās izgl t bas iestādi ar sekmju
izrakstu (transcript of records), kas apliecina, ka saskaņotā programma ir izpild ta
• nosūtošā augstākās izgl t bas iestāde, izmantojot ECTS vai ekvivalentu kred tpunktu sistēmu,
akadēmiski atz st mobilitātes perioda studijas, kā to paredz māc bu l gums (Learning agreement)
• Mobilitātes periods tiek minēts ar diploma pielikumā (Diploma Supplement)

Finansu atbalsts:

Studenti var saņemt Erasmus+ EU grantu, lai nosegtu ceļa izdevumus un dienas naudu..
Erasmus+ studenti, neatkar gi no tā vai viņi saņem vai nesaņem grantu, uzņemošajā augstākās
izgl t bas iestādē ir atbr voti no iestāšanās, reģistrācijas, eksāmenu, piekļuves laboratorijām vai
bibliotēkām maksas.
Avots:
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm
31.03.2014.

Studiju laikā ārvalstīs

• studentam jāievēro noslēgtā Erasmus finansējuma l guma noteikumi, kā ar studiju l guma
nosac jumi;
• jebkuras izmaiņas māc bu l gumā studentam nekavējoties rakstiski jāsaskaņo ar savu Latvijas
un ārvalsts augstskolu;
• ārvalsts augstskolā studentam jāpavada pilns nol gtais studiju periods, jākārto nepieciešamie
eksāmeni vai citi pārbaud jumi un jāievēro augstskolas noteikumi un kārt ba;
• beidzot mobilitātes periodu, studentam jāsaņem ārvalsts augstskolas parakst ts sekmju izraksts.
Tajā ir norād ti apgūtie studiju kursi un apkopoti iegūtie kred tpunkti un atz mes;
• studenta Latvijas augstskolai jānodrošina veiksm gi apgūto priekšmetu pilna akadēmiskā
atz šana (vēlams, izmantojot ECTS kred tpunktu sistēmu);
• ja students Latvijas augstskolā studē par maksu, Erasmus studiju perioda laikā ārvalst viņš
netiek atbr vots no maksas par studijām savā Latvijas augstskolā.
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