ĀRĒJO SAKARU DAĻA

ERASMUS+ PRAKSES MOBILITĀTE
Ja esi atradis sev interesantu prakses vietu ārzemēs, sazinājies ar uzņēmuma pārstāvjiem un viņi labprāt tevi
uzņemtu uz laiku savā kolektīvā, Erasmus+ ir lieliska iespēja kā iegūt finansiālu atbalstu prakses periodam.
Stipendija tiek piešķirta uz laika periodu no 2 mēnešiem līdz (var tikt arī mainīts iepriekš par to vienojoties ar
koordinatoru un ņemot vērā pieejamo mobilitātes finansējumu):
EPF akadēmiskā bakalaura studenti- 3 mēn
EPF profesionālā bakalaura studenti- 4 mēneši
TSF bakalaura studenti- 4 mēn
VSK studenti- 3 mēneši
JTTM studenti- 3 mēn

ITB studenti- 3 mēn
ITM studenti- 3 mēn
IZB studenti- 3 mēn
IZM studenti- 4 mēn
Absolventa prakse- līdz 3 mēn

Praksei ir jābūt saistītai ar apgūstamo studiju programmu. Netiek piešķirta stipendija studentiem, kas praksē
vēlas doties strādāt uz uzņēmumu, kas nepiedāvā apgūstamajai specializācijai atbilstošus amatus. Kā arī netiek
piešķirta stipendija praksēm, kas notiek Latvijā reģistrētu uzņēmumu pārstāvniecībās ārzemēs un LR
pārstāvniecībās ārzemēs.
Pieteikties Erasmus+ studentu mobilitātes stipendijai var no 1. februāra līdz 28. februārim (pieteikties var
mobilitātēm no attiecīgā gada 1.augusta līdz nākamā gada 30.septembrim) un no 1. septembra līdz
30. septembrim (pieteikšanās uz nesadalītajām vietām). Var tikt izsludināts papildus konkurss, ja ir pieejamas
brīvas vietas.
Lai izvirzītu savu kandidatūru
Ārējo sakaru daļā jāiesniedz dokumenti (sagataves Moodle platformā Erasmus apmaiņa):
 CV (Europass)
 Pieteikuma forma (ar foto un dekāna parakstu)
 Motivācijas vēstule
 Iesniegums (application B)
 Rekomendācijas vēstule (ieteicama, bet nav obligāta)
 Apstiprinājums no uzņēmuma ar norādītu prakses periodu (vēlams, bet ja vēl nav pieejams tad jāiesniedz
30 dienu laikā no apstiprināšanas dienas, kur jābūt norādītiem konkrētiem prakses perioda datumiem)
 Learning Agreement For Traineeships pirmā daļa jāiesniedz ne vēlāk kā 30 dienas pirms prakses
uzsākšanas vai ar ārējo sakaru daļu jāsaska) (aizpildīta visa nepieciešamā informācija no studenta un
uzņēmuma puses un ar studenta, uzņēmuma un programmas direktora vai prakses vadītāja puses).
Kad studenta kandidatūra ir apstiprināta, tiek sagatavots līgums uz kā pamata studentam tiek piešķirta stipendija.
Learning Agreement for Traineeships (LAT) ir nepieciešams saskaņot ar uzņēmumu. LAT sastāv no 3 daļāmpirmā jāaizpilda pirms prakses uzsākšanas, otrā prakses pirmajās 30 dienās, ja ir izmaiņas pienākumos vai ir
mainījusies kontaktpersona (izmaiņas jāatsūta VeA koordinatoram 30 dienu laikā pēc prakses uzsākšanas, bet, ja
izmaiņu nav, par to jāinformē koordinators atsūtot e-pastu), bet trešā jāaizpilda pēc prakses beigām un 30 dienu
laikā pēc prakses beigām jāiesniedz C211 kabinetā.
Ne vēlāk kā 7 dienas pirms prakses uzsākšanas, studentam ir pienākums koordinatoram iesniegt apdrošināšanas
kopiju, kas ir minēts stipendijas līgumā.
Pēc atgriešanās studentam ir pienākums:
 Pārliecināties, ka VeA ir saņēmusi visus nepieciešamos dokumentus;
 Iesniegt 2 atskaites- angļu valodas forma (pēc mobilitātes tiks nosūtīts automātisks epasts ar atskaites
formu), un uz A4 lapas apraksts (moodle pieejamas prasības) par praksē pavadīto laiku (elektroniski),
vēlams pievienot bildes.
Ja netiek pildītas saistības ar VeA, studentam var nākties atgriezt piešķirto stipendiju.
Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Ārējo sakaru daļu, C211 kabinetā vai pa e-pastu ar Rasu Zālīti
(international@venta.lv) vai asistentu Krišjāni Polānu (krisjanis.polans@venta.lv).

