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Starptautiskās mobilitātes nodaļas informācija doktorantiem 

(01.2022)

Evita Miščuka, 
Erasmus+ projekta vadītāja, 

izbraucošo studentu koordinatore

Mobilitātes iespējas 
doktorantūras studentiem
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Erasmus+ mobilitātes projekti - doktorantiem

Rīgas Tehniskā universitāte

Doktoranti var piedalīties Erasmus+ projektos un saņemt 

finansējumu kā 

vai

studenti darbinieki

Pieejami divi mobilitātes veidi:  

• Ilgtermiņa mobilitāte studiju vai 

prakses nolūkā (2-12 mēneši)

• īstermiņa mobilitāte studiju vai 

prakses nolūkā (5-30 dienas)

Darbiniekiem ir pieejami divi 

mobilitātes veidi:  

• docēšanas mobilitāte

• personāla mācību mobilitāte
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▪ Visu veidu Erasmus+ mobilitāte iespējama gan uz 

programmas valstīm (Eiropa), gan uz partnervalstīm 

(ārpus Eiropas)

▪ Mobilitāte var tikt organizēta arī kombinētā formātā –

virtuālā + fiziskā

Jauninājums Erasmus+ projektos 

no 2021.gada
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▪ Erasmus+ studiju mobilitāte ir apmaiņas studijas kādā no RTU 

partneraugstskolām, kuras laikā tiek apgūti studiju kursi, kas atbilst 

(pilnībā vai daļēji) RTU programmas studiju kursiem

▪ Ārzemēs apgūtie studiju kursi tiek atzīti RTU 

▪ Periods – sākot no 2 mēnešiem

▪ Studiju mobilitātes laikā saņem projektā paredzēto stipendiju, kuru 

aprēķina atbilstoši mobilitātes periodam un atkarībā no mobilitātes 

valsts (šobrīd 620-670 eiro mēnesī)

▪ Šo mobilitātes veidu doktoranti izmanto reti, jo doktora līmeņa 

studiju kursus piedāvā ļoti maz augstskolu

Erasmus+ studiju mobilitāte
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Erasmus+ prakses mobilitāte

Rīgas Tehniskā universitāte

▪ Iespēja veikt ar promocijas darba izstrādi saistītas aktivitātes kādā
uzņēmumā/augstskolā/institūcijā (arī vasaras mēnešos).

▪ Iespēja veikt pēcstudiju praksi gada laikā pēc diploma saņemšanas jebkādā  
uzņēmumā/augstskolā/institūcijā. 

▪ Ar prakses vietu tiek slēgts individuāls līgums konkrētā studenta/absolventa 
praksei. 

▪ Doktorantūras laikā veikto praksi RTU atzīst un piešķir studiju programmā 
paredzētos kredītpunktus.  

▪ Prakses mobilitātes laikā saņem projektā paredzēto stipendiju, kuru 
aprēķina atbilstoši mobilitātes periodam un atkarībā no mobilitātes valsts.

▪ Periods - 2-12 mēneši

▪ Doktorantiem visērtāk izmantojamā Erasmus+ iespēja, jo sniedz 
starptautiskas sadarbības iespējas, ļauj izmantot citās universitātēs/ 
pētniecības centros pieejamo aprīkojumu pētījumiem u.c. aktivitātēm, 
apgūt ārzemēs pieejamās tehnoloģijas utt.  
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▪ Erasmus+ mobilitāte, ko doktorants var īstenot kā RTU darbinieks. 

▪ Mobilitāte iespējama uz augstskolu, kurai 
piešķirta Erasmus Universitātes harta un ar kuru RTU ir 
noslēgts Erasmus+ sadarbības līgums.

▪ Docēšanas mobilitātes laikā īsteno vieslekcijas.

▪ Minimālais docēšanas vizītes ilgums – 2 (divas) dienas, neieskaitot 
ceļošanas dienas, maksimālais – 2 (divi) mēneši, neieskaitot ceļošanas 
dienas.

▪ Docēšanas mobilitātes laikā īstenojamas vismaz 8 (astoņas) lekciju 
akadēmiskās stundas nedēļā (vai īsākā periodā).

▪ Docēšanas mobilitātes laikā saņem stipendiju atbilstoši mobilitātes 
darba dienām (max. 5, atskaitot ceļošanas dienas) un ceļa izdevumu 
kompensāciju atbilstoši attālumu aprēķināšanas rīkam. 

Erasmus+ docēšanas mobilitāte
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▪ Erasmus+ mobilitāte, ko doktorants var īstenot kā RTU darbinieks. 

▪ Mobilitāte iespējama uz augstskolu, kurai piešķirta Erasmus Universitātes 

harta un ar kuru RTU ir noslēgts Erasmus+ sadarbības līgums vai uz uzņēmumu.

▪ Personāla mācību mobilitātes laikā tiek īstenotas profesionālās pilnveides 

aktivitātes (izņemot konferences), nodrošinot dalību a) mācībās, b) darba 

vērošanā ārvalstu sadarbības augstskolā vai citā atbilstošā organizācijā.

▪ Mācību tematikai jāatbilst darbinieka amata aprakstā apstiprinātajiem darba 

pienākumiem.

▪ Minimālais personāla mācību vizītes ilgums – 2 (divas) dienas, neieskaitot 

ceļošanas dienas, maksimālais – 2 (divi) mēneši, neieskaitot ceļošanas dienas.

▪ Mācību mobilitātes laikā saņem stipendiju atbilstoši mobilitātes darba dienām 

(max. 5, atskaitot ceļošanas dienas) un ceļa izdevumu kompensāciju atbilstoši 

attālumu aprēķināšanas rīkam. 

Erasmus+ personāla mācību mobilitāte
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Erasmus+ formālie nosacījumi studentu mobilitātēm

Rīgas Tehniskā universitāte

▪ Erasmus+ mobilitāti drīkst izmantot katrā studiju līmenī 
(tie, kuri BA vai MA studiju laikā Erasmus atbalstu jau izmantojuši, doktorantūrā to var 
izmantot atkal)    

▪ Kopējais mobilitāšu ilgums vienā studiju līmenī - 12 mēneši

▪ Vienā studiju līmenī pieļaujami vairāki studiju mobilitātes un prakses 
mobilitātes periodi

▪ Ilgtermiņa mobilitāte studijām vai praksei 2-12 mēneši;

▪ Īstermiņa mobilitāte 5-30 dienas;

▪ Erasmus+ stipendiju prakses mobilitātei drīkst saņemt arī gada laikā 

pēc studiju beigšanas, ja pieteikums prakses mobilitātei ir bijis 

iesniegts vismaz pēdējā doktorantūras gadā!
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Erasmus+ formālie nosacījumi un finansējums 

darbinieku mobilitātēm

Rīgas Tehniskā universitāte

▪ RTU darbinieki drīkst doties Erasmus+ mobilitātē arī 
vairākas reizes viena gada laikā, ja projektā ir 
pieejami līdzekļi

▪ Darbinieki mobilitātes periodam saņem: 

– Uzturēšanās izdevumu atbalstu atkarībā no valsts 
168-216 eiro dienā

– Ceļa atbalstu atkarībā no attāluma 23-820 eiro
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Erasmus+ stipendijas studentu mobilitātēm (2021./2022.)

Rīgas Tehniskā universitāte

Valstu grupa Countries
Scholarship granted by 

European Commission 

Scholarship granted by 

Latvian state budget  

Grupa 1 Denmark, Finland, Iceland, Ireland, 

Luxembourg, Sweden, Liechtenstein, 

Norway 
+ Faeroe Islands, Switzerland, United Kingdom

750 EUR / month  100 EUR / month  
Programmas valstis ar augstām 

dzīves izmaksām

Grupa 2 Austria, Belgium, Germany, France, Italy, 

Greece, Spain, Cyprus, Netherlands, 

Malta, Portugal  
+ Andorra, Monaco, Sanmarino, Vatican

750 EUR / month  100 EUR / month   
Programmas valstis ar vidēji 

augstām dzīves izmaksām

Grupa 3 Bulgaria, Croatia, Czech Republic, 

Estonia, Lithuania, Hungary, Poland, 

Romania, Slovakia, Slovenia, North 

Macedonia, Turkey, Serbia

690 EUR / month  100 EUR / month   
Programmas valstis ar zemām 

dzīves izmaksām

(except Faeroe Islands, Switzerland, United 

Kingdom, + Andorra, Monaco, Sanmarino, 

Vatican)
700 EUR / month  150 EUR / month   

Partnervalstis (ārpus Eiropas)
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Pieteikšanās mobilitātēm

Rīgas Tehniskā universitāte

▪ Tiešsaistes pieteikšanās platforma outgoingexchange.rtu.lv

▪ Pieteikšanās divas reizes gadā septembrī/oktobrī un februārī/martā.

▪ Darbinieku mobilitātēm iespēja pieteikties arī ārpus pieteikšanā periodiem. 

▪ Piesakoties prakses mobilitātei, nav jānorāda konkrēta vieta, kur plānots 

īstenot mobilitāti

▪ Visi atlases kritērijiem atbilstošie kandidāti saņem apstiprinājumu un var 

doties praksē jebkurā brīdī doktorantūras laikā, kā arī gada laikā pēc 

diploma saņemšanas!!! 

▪ Atkārtotas mobilitātes gadījumā nav jāpiedalās konkursā atkārtoti!!!

https://outgoingexchange.rtu.lv/
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Kontakti

Rīgas Tehniskā universitāte

Starptautiskās mobilitātes nodaļa 
Āzenes iela 12, 223.telpa

Evita Miščuka
tālr. 67089314, evita.miscuka@rtu.lv
(Nodaļas vadītāja, līgumi ar partneraugstskolām, doktorantu mobilitāte, 

Nordtek) 

Inga Riharda
tālr. 67089067, inga.riharda@rtu.lv
(studentu mobilitāte) 

Jolanta Jurēvica
tālr. 67089055, jolanta.jurevica@rtu.lv
(darbinieku mobilitāte) 

mailto:.jolanta.jurevica@rtu.lv
mailto:.jolanta.jurevica@rtu.lv
mailto:.jolanta.jurevica@rtu.lv
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European University of Technology – EUt+

Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte kopā ar septiņiem starptautiskiem partneriem 

īsteno ambiciozu Eiropas Tehnoloģiju universitātes (EUt+) projektu, kura 

pamatā ir redzējums «Vispirms domāt par cilvēku» («Think Human First»), 

kas balstīts uz šādiem principiem:

▪ Tehnoloģija – tā vispirms ir cilvēks

▪ Dažādība un daudzvalodība kā iespēja

▪ Iekļaujoša universitāte

Projekta partneri: 

▪ Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija)

▪ Darmštates Lietišķo zinātņu universitāte (Vācija)

▪ Truā Tehnoloģiju universitāte (Francija)

▪ Sofijas Tehniskā universitāte (Bulgārija)

▪ Kipras Tehnoloģiju universitāte (Kipra)

▪ Dublinas Tehnoloģiskā universitāte (Īrija)

▪ Kluža-Napokas Tehniskā universitāte (Rumānija)

▪ Kartahenas Politehniskā universitāte (Spānija)

https://www.univ-tech.eu/
https://h-da.com/about-us/
https://www.utt.fr/study-at-utt
https://tu-sofia.bg/
https://www.cut.ac.cy/?languageId=1
https://www.tudublin.ie/for-students/
https://www.utcluj.ro/en/
https://www.upct.es/
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European University of Technology – Eut+

Rīgas Tehniskā universitāte

EUt+ projekta svarīga sastāvdaļa ir mobilitātes komponente.

RTU studenti, akadēmiskais un administratīvais personāls ir aicināti aktīvi 

iesaistīties EUt+ izveides procesā, izmantojot Erasmus+ programmas sniegtās 

iespējas studiju, prakses un personāla mobilitātes īstenošanā EUt+ 

partneruniversitātēs.

EUt+ projekta galvenais virzītājs un pārraugs RTU 
Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamenta

Starptautisko projektu nodaļa (Kronvalda bulv.1, 212. kab.)         

▪ Nodaļas vadītājs
Kārlis Valtiņš (tālr. 67089084, kārlis.valtins@rtu.lv)

▪ Projektu vadītāja
Anete Beinaroviča (tālr. 67089084, anete.beinarovica@rtu.lv)

mailto:kārlis.valtins@rtu.lv
mailto:anete.beinarovica@rtu.lv
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NORDTEK ir Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tehnisko universitāšu tīkls, kas 

apvieno 30 universitātes (Member universities - NORDTEK). RTU pievienojās 

šai augstskolu apvienībai 2018. gadā.

RTU darbiniekiem ir iespēja doties mobilitātē uz kādu no NORDTEK tīkla 

augstskolām ar mērķi lasīt lekcijas, citādā veidā piedalīties studiju procesā, 

izstrādāt mācību materiālus utt. Šo stipendiju var izmantot arī aktivitātēm, kas 

saistītas ar darba praksēm un sadarbību ar darba devējiem.

Minimālais docētāju mobilitātes ilgums ir astoņas docēšanas/darba stundas.

Docēšanas mobilitātes stipendiju aprēķina precīzi pēc mobilitātes ilguma 

(uzturēšanās izmaksas 70 eiro dienā / 355 eiro nedēļā / 1065 eiro mēnesī + 

ceļa nauda atkarībā no mobilitātes valsts).

Pieteikšanās stipendijām – divreiz gadā (aprīlis, oktobris) 

Kontaktpersona: Evita Miščuka (evita.miscuka@rtu.lv; 67089314)

http://nordtek.net/member-universities/
mailto:evita.miscuka@rtu.lv

