ERASMUS + programmas studentu stipendiju konkursa kārtība
1. Mērķis:
Konkursa mērķis ir atbalstīt RARZI studentu mobilitāti, veicināt zināšanu un prasmju
pilnveidošanu.
Pieteikšanās konkursam notiek divas reizes gadā oktobrī un martā ( studiju
mobilitātei) vai visa akadēmiskā gada laikā (prakses mobilitātei) , atbilstoši
parneruzņēmumu piedāvājumiem.
2. Vispārējās prasības Erasmus studentu mobilitātei:
Studenti, kas piedalās Erasmus studiju programmā Eiropas partneraugstskolā, tiek
uzskatīti par „Erasmus studentiem”, ja tiek īstenoti sekojoši nosacījumi (neatkarīgi no
tā, vai viņi saņem Erasmus studentu mobilitātes stipendiju):
2.1. Students atbilst Erasmus prasībām attiecībā uz pilsonību un viņam ir pilsonība
-

Eiropas Savienības dalībvalstī

-

EFTA (European Free Trade Association)/EEZ (Eiropas ekonomiskās zonas)
valstī: Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Šveicē

-

Turcijā

2.2. Students ir reģistrējies studiju programmā augstākās izglītības iestādē, kuru
beidzot viņš saņems grādu vai diplomu līdz doktora grādam ieskaitot, un to atzīst
dalībvalsts, kurā students reģistrēts;
2.3. Erasmus+ programmas ietvaros prakses mobilitātē var piedalīties absolventi 10
mēnešu laikā pēc absolvēšanas
2.4. Erasmus studentu mobilitāte balstās divpusējos līgumos augstskolu starpā, kurām
katrai ir Erasmus Universitātes Harta;
2.5. Erasmus + prakses mobilitāte balstās uz noslēgtajiem divpusējiem līgumiem starp
augstskolu (RARZI un prakses uzņēmumu)
2.6. Erasmus studiju periods ārzemēs ir no 3 līdz 10 mēnešiem viena akadēmiskā
gada ietvaros;
2.7. Prakses periods ir vismaz divi mēneši.
2.8. Erasmus mobilitātes laiks ir neatņemama studiju programmas daļa;
2.9. Studiju maksa viesaugstskolā nav jāmaksā (Skat. Erasmus hartu). RARZI studiju
maksa par periodu, kas ietver studijas ārzemēs, ir jānomaksā saskaņā ar
Nodibinājuma valdes rīkojumu;
3.10
Studiju periods ārzemēs tiek pilnīgi akadēmiski atzīts (ieskaitot eksāmenus un
citas pārbaudes formas). Studentam ar viesaugstskolu ir jānoslēdz atbilstošs

rakstisks studiju līgums, kurā izklāstīts programmai atbilstošs kursu saturs un
prasības. Ārzemju studiju perioda beigās viesaugstskola izsniedz studentam un
nosūta augstskolai, kurā tas pastāvīgi studē, dokumentu, kas paliecina , ka
atbilstošā studiju programma ir pabeigta un atspoguļo tās rezultātus.
3. Prasības pretendentiem:
3.1. Pretendents ir sekmīgs RARZI students , kas ir pabeidzis vismaz vienu studiju
semestri bez akadēmiskajiem parādiem.;
3.2. Pretendents uz prakses mobilitāti atbilst 4.1. punkta prasībām vai arī ir RARZI
absolvents, kas ir absovējis institūtu pēdājo 8 mēnešu laikā
3.3. Pretendents ir Latvijas pilsonis, vai Latvijas pastāvīgs iedzīvotājs, vai ārzemju
students, kam ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
3.4. Pretendentam nav studiju maksas parādu;
3.5. Pretendenta svešvalodas zināšanas atbilst līmenim, kas nodrošina veiksmīgas
studijas partneraugstskolā. Svešvalodas zināšanas tiek pārbaudītas intervijas
laikā.
4. Atlase dalībai konkursā:
4.1. Pēc konkursa izsludināšanas trīs nedēļu laikā pretendenti iesniedz RARZI birojā
sekojošus dokumentus:
-

Aizpildītu pieteikuma anketu,

-

Sekmju izrakstu,

-

Apliecinājumu par nomaksātu studiju maksu,

-

Svešvalodu prasmes apliecinošu sertifikātu (vēlams).

5.2. Pēc dokumentu iesniegšanas pretendentam tiek organizēta intervija svešvalodā.
5.3. Pretendentu pieteikumi tiek izvērtēti RARZI direkcijas padomē.
5.4. Erasmus stipendijai nominēto studentu skaits atkarīgs no piešķirtā finansējuma
un var atšķirties katrā konkursā.
5.5. Erasmus stipendijai nominētie studenti piesakās apmaiņas studijām
partneraugstskolās nākamajā studiju semestrī saskaņā ar tās augstskolas prasībām.
Partneraugstskolas pieprasītie dokumenti studentam jāsagatavo un jāiesniedz
Erasmus koordinatoram divas nedēļas pirms partneraugstskolas noteiktā pieteikšanās
termiņa.
5.6.Erasmus stipendija tiek izmaksāta pa daļām: 80% uzreiz pēc piešķiršanas, 20%
pēc atskaišu iesniegšanas par studiju periodu.
5. Citi noteikumi:

5.1. Studiju laikā Erasmus programmas atbalstu drīkst izmantot tikai vienu reizi
studijām un/ vai vienu reizi praksei;
5.2. Erasmus studijām students izvēlas katoļu augstskolu, kas realizē līdzīga satura un
atbilstoša līmeņa programmas, vēlama studiju kursu atbilstība ne mazāk kā 70%
apmērā;
5.3. Pretendenti, kas nav nominēti dalībai programmā, drīkst pretendēt atkārtoti;
5.4. Erasmus studijas norisinās saskaņā ar Erasmus studentu hartu ( Skat. RARZI
mājas lapu www.rarzi.lv.)

