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Kas ir Erasmus+?
Erasmus+ ir populārākā un veiksmīgākā studentu apmaiņas
programma Eiropā, kas paredz iespēju vienu semestri vai
studiju gadu studēt kādā no DU ārvalstu partneraugstskolām
vai strādāt praksi ES uzņēmumos/organizācijās.

Erasmus+ studiju un prakses mērķi:
• sniegt iespēju studentiem pavadīt noteiktu studiju periodu,
mācoties kādā no DU partneraugstskolām;
• sniegt iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un
kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs;
• veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabot
uzņemošo augstskolu studiju vidi;
• sekmēt labi kvalificētu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku –
topošo profesionāļu attīstību;
• sniegt iespēju studentiem un nesenajiem augstskolu absolventiem
gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī.
• palīdzēt studentiem piemēroties ES darba tirgus prasībām;
• sniegt iespēju studentiem un nesenajiem absolventiem attīstīt
īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un uzlabot izpratni par
ekonomisko un sociālo kultūru;
• veicināt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem.

Erasmus+ studijas
• Studiju periods: 3 – 12 mēneši;
• Studiju periodā var iekļaut arī prakses
periodu(kombinēta mobilitāte), ja prakse ir
iekļauta studiju programmā (kvalifikācijas prakse,
tikai profesionālās studiju programmas);

• Students var īstenot mobilitāti kopā 12
mēnešus katrā studiju ciklā (bakalaurā,
maģistrantūrā, doktorantūrā).

Nosacījumi dalībai studiju mobilitātē:
• Studentam ir jābūt reģistrētam DU pilna laika studiju
programmā;
• Jāpārvalda angļu valodas pamatlīmenis;
• Studējošais neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;
• Pieteikšanās brīdī studējošais nestudē pēdējo semestri
pirms diploma saņemšanas;
• Ir izpildītas visas akadēmiskās un finanšu saistības ar DU;
• Studiju vidējā svērtā atzīme ir vismaz 6 balles;
• Studijās var doties sākot ar 2.studiju gadu (uz dalību praksē
šis ierobežojums neattiecas);

Studenti saņem stipendiju, kas sedz uzturēšanās, ceļa un
apdrošināšanas izdevumus
Valstu grupa

Uzņemošā valsts

Stipendija (viena
mēneša likme EUR; EK
budžeta finansējums)

Stipendija (viena
mēneša likme EUR;
Latvijas valsts budžeta
līdzfinansējums)

1.grupas
valstis
(augsta
dārdzība)

Denmark, Ireland, Finland, Iceland,
Sweden, Luxembourg, United Kingdom,
Liechtenstein, Norway

520 EUR mēnesī

200 EUR

2. grupas
valstis
(vidēja
dārdzība)

Austria, Belgium, Germany, France, Italy,
Greece, Spain, Cyprus, Netherlands,
Portugal, Malta

470 EUR mēnesī

180 EUR

3.grupas
valstis (zema
dārdzība)

Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia,
Lithuania, Hungary, Poland, Romania,
Slovakia, Slovenia, Republic of
Macedonia, Turkey, Serbija

420 EUR mēnesī

160 EUR

Papildus stipendiju var piešķirt:
• īpašo vajadzību nodrošināšanai;
• personām, kam piešķirts trūcīgas vai
mazturīgas personas statuss (students iesniedz
izziņu, kas apliecina statusu. Izziņu var saņemt savā
pašvaldībā).

PIRMS pieteikšanās dalībai studiju mobilitātē:
•

Savlaicīgi izvēlies sev piemērotāko DU partneraugstskolu (iepazīsties ar
piedāvātajiem studiju kursiem, tiem daļēji vai pilnīgi jāsakrīt ar DU
kursiem;) Partneraugstskolu saraksts: https://du.lv/par-mums/parmums/starptautiska-sadarbiba/erasmus-2014-2020/erasmuspartneruniversitates-un-studiju-jomas/
• Izpēti ārvalstu uzņemošās iestādes mājas lapu, iepazīsties ar praktisko
informāciju – valsts dzīves apstākļiem, paredzamajām izmaksām,
nokļūšanu utt.
• Pieteikšanās studijām notiek tiešsaistē:
https://aptaujas.du.lv/index.php/163192/lang-lv
Pieteikšanās termiņš 2021./2022. studiju gada rudens semestrim ir
2021.gada 1. aprīlis.

Erasmus+ prakse
• Prakses periods: 2-12 mēneši (t.sk. viena gada
laikā pēc studiju absolvēšanas);
• Students var īstenot mobilitāti kopā 12
mēnešus katrā studiju ciklā (bakalaurā,
maģistrantūrā, doktorantūrā).

Erasmus+ prakses veidi
• Kvalifikācijas prakse (traineeship is embedded in the
curriculum); Prakse ir iekļauta DU studiju programmā, notiek
saskaņā ar studiju grafiku.
• Brīvprātīgā prakse (voluntary traineeship) prakse, kas nav daļa
no DU studiju programmas (veicama no studijām brīvajā laikā –
vasaras mēnešos);
• Neseno absolventu prakse (recent graduate traineeship).
Prakse jāīsteno viena gada laikā pēc DU absolvēšanas.
Studentam jāpiesakās vienu semestri pirms DU absolvēšanas vēl
esot studējošā statusā.

Prakses organizācijas var būt:
• jebkura publiska vai privāta organizācija, kas ir aktīva darba tirgū vai
izglītības, apmācības un jaunatnes jomās. Šāda organizācija var būt,
piemēram:
• valsts vai privāts, mazs, vidējs vai liels uzņēmums (tostarp sociālie
uzņēmumi);
• publiska struktūra vietējā, reģionālā vai valsts līmenī;
• sociālais partneris vai cits darba dzīves pārstāvis, tostarp tirdzniecības
kameras, amatnieku/profesionālās apvienības un arodbiedrības;
• pētniecības institūts;
• fonds;
• skola/institūts/izglītības centrs (jebkurā līmenī, sākot no pirmsskolas līdz
augstākā līmeņa vidējai izglītībai un ieskaitot profesionālo un pieaugušo
izglītību);
• bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO;
• struktūra, kas sniedz karjeras virzības, profesionālās konsultēšanas un
informēšanas pakalpojumus;

Organizācijas, kur var meklēt prakses
iespējas
•
•
•
•
•
•

Valsts izglītības attīstības aģentūra
Algos study work and travel
Training Experience S.L.
Europe3000
Erasmusland
Paragon Europe

PIRMS pieteikšanās prakses mobilitātē:
• Students patstāvīgi atrod sev piemērotu/atbilstošu prakses
vietu (laikietilpīgs un darbietilpīgs process; ieteicams plānot
ļoti laicīgi);
• Sazinoties ar potenciālajiem darba devējiem ir svarīgi informēt
par prakses mērķiem, uzdevumiem, ko plāno veikt un, ka
students saņems stipendiju;
• Pieteikšanās praksei notiek tiešsaistē:
https://aptaujas.du.lv/index.php/779283/lang-lv
Pieteikšanās termiņš ir 2021.gada 10.maijs
(vasaras praksēm un 2021./2022. studiju gada rudens praksēm).

Pēc tiešsaistes pieteikuma aizpildīšanas,
koordinatoram (Vienības ielā 13, 125 kab.) papildus
jāiesniedz:
Kvalifikācijas un brīvprātīgā prakse:
•
•
•

CV angļu valodā;
Motivācijas vēstuli angļu valodā;
Apliecinājuma vēstule no prakses devēja (apliecinājumā jānorāda studējošā vārds,
uzvārds un periods kādā tiks īstenota prakse-no/līdz, tās ir minimālās prasības).

Neseno absolventu prakse:
•
•
•
•

CV angļu valodā;
Motivācijas vēstuli angļu valodā;
Apliecinājuma vēstule no prakses devēja (apliecinājumā jānorāda studējošā vārds,
uzvārds un periods kādā tiks īstenota prakse-no/līdz)
Rekomendācijas vēstule no programmas direktora vai bakalaura/ maģistra/
doktora zinātniskā darba vadītāja (latviešu valodā).

Online linguistic support
• Svešvalodas atbalsta rīks studentiem, kas
palīdz labāk sagatavoties mobilitātes
periodam ārvalstīs;
• PIRMS un PĒC mobilitātes jāveic svešvalodas
tests;
• Ja nepieciešams, tiek piešķirta bezmaksas
svešvalodas apgūšanas kursa licence.
Sīkāk šeit: https://erasmusplusols.eu/lv/

Kontaktinformācija:
Inese Hodanova
Projekta koordinatore
Vienības iela 13 – 125
Mob. 26078272
E-pasts: erasmus@du.lv
Dalībnieku pieredzes stāsti:
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas
/erasmusplus/erasmus_plus_pieredze/augst_izgl_mo
b_pieredze/

