
 

VARDENĖ PAVARDENĖ 
Studento  vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis) 

Studento registracijos Nr.(LSP numeris):  11111111111     

Akademinio padalinio pavadinimas: MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS 

Studijų forma:    nuolatinės        ištęstinės        dieninė*         vakarinė*       neakivaizdinė*        
Studijų programos rūšis:  bakalauro    magistrantūros     vientisosios    specialiosios profesinės   

 doktorantūros   

Studijų programos pavadinimas: Matematika ir matematikos taikymai   Kursas: 3                            

Studijų finansavimo pobūdis:    valstybės  finansuojamas;     dalinai valstybės  finansuojamas; 

                                                       moku už studijas;    stipendiją gaunu;      stipendijos negaunu    

 
[Padalinio dekanui / direktoriui] 

             Įsakymui:  __________________________________ 
                                                                               (parašas) 

                                      ____________________________ 
                                                         (Vardas, pavardė) 

                                       _________________________________ 
                                                                (data) 

PRAŠYMAS 

 DĖL SIUNTIMO DALINĖMS STUDIJOMS UŽSIENYJE  

 DĖL DALINIŲ STUDIJŲ UŽSIENYJE PRATĘSIMO  

______________ 
(data) 

[Vilnius / Kaunas] 

 

Prašau leisti išvykti 2015/2016 m. m. žemiau nurodytam semestrui (-ams) į: 
I   kursas II kursas III 

kursas 

IV kursas V  kursas VI kursas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Šalies pavadinimas Nyderlandų karalystė    Aukštoji (osios) mokykla(os) / įstaigos Utrecht University 

                                                                                                                                        (originalo arba anglų kalba) 

nuo 2015.08.20 
(data) 

iki 2016.01.31. 
(data) 

 

Dalinių studijų tikslas: 
 

 studijos,   užsienio kalbos kursai  

 

Dalinių studijų metu ketinu studijuoti šiuos dalykus: 

 
Eil. 

Nr. 

 
Dalyko pavadinimas 

Dalyko apimtis 

Priiman

-čios 

šalies 

kreditai  

ECTS 

kreditai 

 

1 Advanced Mathematics 7,5 7,5 

2 Statistics 7,5 7,5 

3 Econometrics 7,5 7,5 

4 Numeric Linear Algebra 8 8 

                        

                        

                        

                        
 

* Įstojusiems iki 2009 m. galiojančios studijų formos  

 

Grįžęs tęsiu studijas 2015/2016  m. m. nuo ____________________________ žemiau nurodytame semestre bei kurse: 
(data) 
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I   kursas II kursas III 

kursas 

IV kursas V  kursas VI kursas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Siuntimo pagrindas: 

   ERASMUS+ programa 

   valstybinė sutartis 

   universiteto sutartis  

   studento iniciatyva   

   akademinio padalinio  _____________________________________________________________ sutartis  

   tarptautinė programa   _____________________________________________________________ 
(pavadinimas) 

 

Dalines studijas finansuoja:  

  ERASMUS+  programa 

  universiteto ______________________________________________________________________fondas           

  ________________________________________________________________________________fondas           

  tarptautinė programa _______________________________________________________________ 

  studentas  

  remėjai  

 

Studentas 

 
_______________________________ 

(parašas) 

__________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

Studijų programos vadovas 

(katedros vedėja /-as) 

 

Fakulteto (Padalinio) 

mobilumo koordinatorius 

 

Gretutinių studijų 

programos vadovas  

_______________________________ 

(parašas) 

 

_______________________________ 

(parašas) 
 

_______________________________ 

(parašas) 

__________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

__________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

__________________________________________ 

(Vardas, pavardė) 
 

 

 Pildo Vilniaus universiteto Tarptautinių programų ir ryšių skyriaus mainų koordinatorius: 

   ERASMUS+ programos stipendija                                  Nulinė ERASMUS+  programos stipendija 

   Tarptautinės programos stipendija 

   Kitos dengiamos išlaidos  ______________________________________________________________.  

 

TPRS mainų koordinatorius 
 

_______________________________ 

(parašas) 

 

__________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

 

VU skatinamosios stipendijos  mokėjimas (pildo padalinio akademinių reikalų prodekanas / direktoriaus 

pavaduotojas):  

Tarpininkauju:  

Padalinio akademinių 

reikalų prodekanas / 

direktoriaus 

pavaduotojas 

_______________________________ 

(parašas) 

Dalinių studijų metu, jei siunčiama ne 

pagal ERASMUS mainų programą*: 

 

 mokėti VU stipendiją  

 

 nemokėti VU stipendijos  

 
* Jei studentas dalinėms studijoms vyksta 

pagal ERASMUS mainų programą,  jam 

mokama (arba nemokama) VU stipendija 

priklausomai nuo jo vietos konkursinėje eilėje, 

sudarytoje pagal paskutinės iki išvykimo VU 

laikytos sesijos rezultatus (šiuo atveju 

aukščiau esančių punktų nežymėti). 

______________________________ 

(vardas, pavardė) 

______________________________ 

(data) 
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Čia turėtų būti jūsų studijų programos komiteto pirmininko vardas ir pavardė (ir parašas).

http://mif.vu.lt/lt3/studijos/studiju-programos



