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PROGRAMOS DALYVIŲ
NUOMONE, VALSTYBINĖS
STIPENDIJOS JIEMS:
Yra puiki galimybė tęsti mokslinę veiklą labui
šalies, kurios pilietis esi, bei puiki galimybė materializuoti kūrybišką mintį.
Dr. Algis Aučina, dalyvavęs mokslinėje
stažuotėje Lenkijoje.

Yra tramplinas į tarptautinę tyrimų erdvę ir darbą tinkle.
Dr. Jaroslav Dvorak, dalyvavęs mokslinėje
stažuotėje Slovakijoje.

Suteikė galimybę dalyvauti Latvijoje ir Estijoje
vykusiame projekte, kuris leido naujomis akimis išvysti kaimynines šalis – atrasti jose slypintį grožį ir panašumus su Lietuva.
Dalia Stabrauskaitė, dalyvavusi
vasaros kursuose Latvijoje.

Leido pamatyti pasaulį, kurį anksčiau regėjo
tik knygose.

Padėjo įgyti patirties ir atlikti tyrimus prestižinėje mokslo įstaigoje.
Jurata Buchovska, dalyvavusi
mokslinėje stažuotėje Baltarusijoje.

Yra langas pažinti pasaulio kultūras, savo asmenybę ir galimybė patirti naujų išbandymų.
Visa tai reiškia žmogaus laisvę.
Mantas Viselga, dalyvavęs vasaros
kursuose Slovakijoje.

Suteikė neįkainojamą galimybę tobulėti profesinėje srityje, atrasti savo kelią!
Mindaugas Norkevičius, dalyvavęs
vasaros kursuose Čekijoje.

Ne tik leido atlikti tyrimą magistriniam darbui,
bet ir padėjo užmegzti ryšius su užsienio akademine bendruomene bei pažinti turtingą kultūrinį gyvenimą.
Sabina Karmazinaitė, dalyvavusi
dalinėse studijose Lenkijoje.

Padėjo įgyti naujos neįkainojamos patirties ir
praplėsti bei pagilinti jau turimos kontekstą.
Aušra Vrubliauskaitė, dalyvavusi
dalinėse studijose Kinijoje.

Andrius Marcinkevičius,
dalyvavęs vasaros kursuose Lenkijoje.

Suteikė galimybę susipažinti su kitokia mokslinių tyrimų vykdymo kultūra, vykdyti dvišalius
mokslinius tyrimus ir publikuoti jų rezultatus.
Dr. Vida Janina Česnaitienė, dalyvavusi
mokslinėje stažuotėje Lenkijoje.

Leido pažinti užsienio šalių istoriją ir kultūrą,
pagerinti užsienio kalbos žinias, patobulinti
bendravimo įgūdžius ir padidinti įsidarbinimo
perspektyvas.
Gintarė Lukoševičiūtė, dalyvavusi
vasaros kursuose Lenkijoje.

... ŠI VIETA SKIRTA JŪSŲ ĮSPŪDŽIAMS

Valstybinės stipendijos
studijoms, mokslinėms
stažuotėms ir vasaros
kursams užsienyje
Švietimo mainų paramos fondas

KOKIUS REIKALAVIMUS
TURIU ATITIKTI?

KAS TAI?
Tai Švietimo mainų paramos fondo (toliau –
Fondas) administruojama veikla, suteikianti
galimybę Lietuvos studentams, dėstytojams
ir mokslininkams gauti valstybines stipendijas
studijoms, mokslinėms stažuotėms arba vasaros
kursams užsienyje – Europoje, Šiaurės Amerikoje arba Azijoje. Vykti galima į šalis, su kuriomis
pasirašytos tarptautinės sutartys dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityse. Finansuojama tokia veikla:
dalinės arba laipsnį suteikiančios studijos,
mokslinės stažuotės,
vasaros kursai.

AR GALIU DALYVAUTI?
Taip, jeigu esate Lietuvos Respublikos pilietis ir:
studijuojate pagal nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (nuo antrojo kurso), magistrantūros arba doktorantūros studijų programas,
dirbate universitete, kolegijoje arba valstybiniame mokslinių tyrimų institute dėstytoju
arba mokslo darbuotoju (šios pareigos turi
būti pagrindinės).

Reikia gerai mokėti kalbą, kuria vyks studijos,
mokslinė stažuotė arba vasaros kursai, t. y.
būtinas ne žemesnis nei B1 lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
Studentai privalo gerai mokytis. Minimalus aritmetinis studijų rezultatų vidurkis fizinių, technologinių, biomedicinos mokslų
atstovams – ne žemesnis nei 7,0 balai, o humanitarinių, socialinių mokslų ir menų atstovams – ne žemesnis nei 8,0 balai.
Privalu atitikti ir kitus reikalavimus, pavyzdžiui, amžiaus ir išsilavinimo.

Į KOKIAS ŠALIS GALIU VYKTI?
Dalinės studijos – Baltarusijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Islandijoje, Izraelyje, Japonijoje,
Kinijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Meksikoje, Slovakijoje, Turkijoje ir Vengrijoje.
Pilnos (laipsnį suteikiančios) studijos – Japonijoje (bakalauro, magistro, specializacijos studijos),
Vengrijoje (doktorantūros studijos) ir Turkijoje
(magistrantūros, doktorantūros studijos).
Mokslinės stažuotės – Baltarusijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Izraelyje, Kinijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Meksikoje, Slovakijoje, Šveicarijoje ir Vengrijoje.
Vasaros kursai – Belgijoje (Valonijos regione),
Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Izraelyje, Latvijoje,
Lenkijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje.

KOKĮ FINANSAVIMĄ
GALIU GAUTI?
Stipendiją, skirtą padengti pragyvenimo išlaidas.
Išmoką, skirtą padengti kelionės išlaidas vykstant į studijas, mokslinę stažuotę arba vasaros
kursus ir atgal bei sveikatos draudimo išlaidas
(jei nepadengia priimančioji šalis).

STIPENDIJŲ DYDŽIAI
Priklausomai nuo sutarties, stipendiją moka
Lietuva arba priimančioji šalis, todėl stipendijų
dydžiai skiriasi. Jei stipendiją moka Lietuva, stipendijų dydžiai yra tokie:
1560 litų/mėn. – bakalauro ir vientisųjų studijų studentams,
1950 litų/mėn. – magistrantams,
2600 litų/mėn. – doktorantams,
3900 litų/mėn. – dėstytojams ir mokslo
darbuotojams.

KADA SKELBIAMI KONKURSAI?
Konkursai skelbiami kartą per metus, dažniausiai kalendorinių metų pradžioje (sausį, vasarį arba
kovą) arba pabaigoje (rugsėjį, spalį), atsižvelgiant į
sutartyse ir mainų programose numatytus paraiškų teikimo ir kandidatų nominavimo terminus.
Konkursai skelbiami Fondo interneto svetainėje:
http://www.smpf.lt/lt/programos/valstybines_
stipendijos Programų konkursai.

SUSIDOMĖJAU,
KĄ DARYTI TOLIAU?
Išsirinkite Jus dominančią šalį.
Sekite informaciją Fondo interneto svetainėje
ir laukite konkretaus konkurso.
Išanalizuokite konkurso sąlygas ir reikalavimus
paraiškų teikėjams, susipažinkite su reikalingų
dokumentų sąrašu.
Išsirinkite aukštąją mokyklą arba mokslo institutą užsienio šalyje ir susisiekite su jo Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais. Turite gauti
raštišką sutikimą priimti Jus studijuoti arba atlikti mokslinę stažuotę. Šio dokumento nereikia vykstant į vasaros kursus.
Suderinkite savo studijų arba mokslinės stažuotės planą ir trukmę su savo universitetu
arba kolegija Lietuvoje ir su pasirinkta institucija užsienio šalyje.
Surinkite visus reikiamus dokumentus arba
jų kopijas ir iki nurodyto termino pristatykite
juos adresu, kuris nurodytas kvietime teikti
paraiškas.
Pasibaigus paraiškų teikimo terminui laukite
Fondo koordinatorių pranešimo apie pateiktos paraiškos tinkamumą.

DVEJOJU...
Paskambinkite arba parašykite Fondo Aukštojo
mokslo programų skyriaus darbuotojams, kurie suteiks daugiau informacijos ir padės Jums
apsispręsti.
Tel. (8 5) 249 8189
e. paštas valstybines.stipendijos@smpf.lt

