SVARBU pildant elektroninę paraiškos formą internetu:
Pirmą kartą pildydamas studentas pasirenka „Paraiškos studijoms/praktikai pagal
ERASMUS programą pildymas“.
Studentas pildo įrėmintus laukelius; „Drop-down“ meniu rodykle pasirenka reikiamą įrašą.
Jeigu pildant formą daromos klaidos – atsiranda pastabos raudonomis raidėmis paraiškos
viršuje.
Pildant paraišką visi laukeliai yra privalomi, išskyrus „Mergautinė pavardė“.
Pildant paraiškos laukelį „Kursas“, turima omenyje būsena iki studijų/praktikos užsienyje
mokslo metų pradžios.
„Studijų pradžios metai“ tiek bakalaurams, tiek magistrantams – metai, kada studentas įstojo
į bakalauro studijas. Doktorantams/rezidentams – metai, kada įstojo į
doktorantūrą/rezidentūrą.
Studentas gali pasirinkti daugiau nei vieną pageidaujamą aukštąją mokyklą (iki 5 variantų).
Pasirinkdami pageidaujamą aukštąją mokyklą, atidžiai peržiūrėkite universitetų sąrašus, ar
jūsų pageidaujama vieta skirta studijoms ar praktikai.
Jei MF, OF, FF ar SlF studentas ar rezidentas planuoja atlikti praktiką institucijoje, kurią
susirado pats, reikia pasirinkti šalį ir pažymėti eilutę „Kita“.
Jeigu paraiška užpildyta teisingai – atsiranda komanda „Išsaugoti“. Paspaudus duomenys
išsaugomi duomenų bazėje, o po to studentas privalo paraišką atsispausdinti, paspausdamas
komandą „Spausdinti“.
Svarbu! Atspausdinta paraiška turi tilpti į vieną lapą; jei paraiška netelpa į vieną lapą,
sumažinkite lapo paraštės laukelius iki 1 cm.
Atsispausdinęs paraišką, studentas pasirašo viršutinėje jos dalyje ir pateikia paraišką
TRSC.
DĖMESIO! Gautas užpildytas atrankos dalyvių paraiškas TRSC perduoda fakulteto
dekanatams/Podiplominių studijų centrui ir Kalbų ir edukacijos katedrai, kad šie įrašytų
bendrą studijų vidurkį ir užsienio kalbos pažymį. Studentui pačiam rinkti šių įrašų
nereikia!
Po to, kai paraiška išsaugoma, studentas gauna žinutę su vartotojo vardu ir slaptažodžiu iš 5
skaitmenų jo paraiškoje nurodytu e-pašto adresu.
Studentų, turinčių gmail el. pašto dėžutę, dėmesiui! Jei negavote patvirtinimo laiško apie
sėkmingą registraciją į “Gautieji” (Inbox) aplanką, paieškokite laiško “Šlamšto” (Spam)
aplanke.
Norėdamas pakoreguoti savo paraišką, studentas gali vėl prie jos prisijungti naudodamas epaštu gautą vartotojo vardą ir slaptažodį. Šiuo atveju pasirenkama nuoroda „Paraiškos
studijoms/praktikai pagal ERASMUS programą koregavimas“. Paraišką galima koreguoti,
kol jos nepatvirtina koordinatorius. Vėliau prie jos galima prieiti tik susitarus su
koordinatoriumi.

