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Piedalies Erasmus programmā
Kas var piedalīties Erasmus programmā?
Erasmus programmā var piedalīties visi Latvijas augstskolu un koledžu studenti, kas
vēlas studēt vai iziet praksi kādā no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas
valstīm vai Eiropas Savienības kandidātvalstīm. Lai pieteiktos studijām vai praksei
ārvalstīs, studentam ir jābūt reģistrētam kādā no Latvijas augstskolām vismaz bakalaura
līmeņa 2. kursā.
ATCERIES: Lai piedalītos Erasmus programmā, Latvijas izglītības iestādei ir jābūt
noslēgtam līgumam ar izvēlēto ārvalstu izglītības iestādi, turklāt abām izglītības
iestādēm ir jābūt piešķirtai Eiropas Universitātes hartai, kas ļauj piedāvāt studentiem
iespējas piedalīties Erasmus programmās.

Cik garš ir Erasmus studiju vai prakses laiks?
Studiju un prakses periods var ilgt no 3-12 mēnešiem. Izņēmuma gadījumi ir tā dēvēto
„īso programmu” jeb divgadīgo pirmā līmeņa profesionālās izglītības programmu studentu
prakses, kurām pieļaujamais minimālais prakses periods - 2 mēneši.
ATCERIES: Optimālais studiju perioda ilgums ir 6 mēneši.

Cik labi jāzina svešvalodas?
Nav jāstudē svešvalodu fakultātē, lai piedalītos Erasmus programmā, bet, tā kā studijas
notiek svešvalodā, pamatzināšanas un spēja komunicēt svešvalodā ir vēlama. Parasti
uzņemošā izglītības iestāde organizē papildu intensīvos valodas mācību kursus.
ATCERIES: Dalība Erasmus programmā ne tikai uzlabo svešvalodas zināšanas, tā ir
iespēja apgūt jaunu svešvalodu.

Vai var apvienot studijas un praksi Erasmus programmā?
Students drīkst piedalīties gan studiju, gan prakses programmā. Studijas un praksi ir
iespējams apvienot, studentam saņemot ne vairāk kā divas Erasmus stipendijas (viena
stipendija studijām, viena stipendija praksei).
ATCERIES: Apvienotais stipendiju periods nevar pārsniegt 24 mēnešus.

un paplašini savu redzesloku!
Vai par dalību Erasmus programmā jāmaksā?
Studenti, kuri piedalās Erasmus programmā, saņem stipendiju, kas sedz ceļa un
uzturēšanās izdevumus ārvalstīs. Stipendiju maksimālos apmērus nosaka Eiropas
Komisija. Latvijā stipendiju apmēru nosaka izglītības iestādes, pamatojoties uz studentu
skaitu un piešķirto finansējumu. Ja ar Erasmus stipendiju nepietiek, lai segtu visus
uzturēšanās izdevumus ārvalstīs, programmas dalībniekiem pašiem jāmeklē papildu
līdzekļi.
ATCERIES: Par studijām viesaugstskolā Erasmus programmas ietvaros nav
jāmaksā.

Kā var pieteikties?
Studijām vai praksei var pieteikties tikai savā augstākās izglītības iestādē.
Iestādes parasti organizē studentu pieteikšanos, kā arī nosaka kritērijus studentu
atlasei.
ATCERIES: Informāciju par iespējām piedalīties Erasmus programmā var saņemt savas
izglītības iestādes dekanātā vai Starptautisko sakaru daļā.

7 iemesli, lai piedalītos Erasmus programmā:
• dalība Erasmus programmā ir lielisks ieraksts tavā CV;
• iespēja strādāt un studēt starptautiskā vidē;
• iespēja atgriezties Latvijā motivētam, pārliecinātākam un neatkarīgākam;
• iespēja uzlabot svešvalodas zināšanas;
• iespēja iegūt draugus citās valstīs;
• iespēja iepazīt citas kultūras un iegūt plašāku redzesloku un daudzpusīgāku
skatījumu uz dzīvi.
• Erasmus studiju vai prakses laiku ieskaita studiju periodā Latvijā;

Papildu informācija
un konsultācijas
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Eiropas Savienības izglītības
programmu departaments
Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV 1050
Tālrunis: 67358444
E-pasts: muzizglitiba@viaa.gov.lv
Mājas lapa: www.viaa.gov.lv

Tas ir tiešām ir īsts piedzīvojums! Netici?
Ienāc un izlasi Erasmus studentu stāstus!

www.viaa.gov.lv

