
http://europa.eu/youthonthemove

Tavo, kaip judaus studento, teisės 
Judžių Europos Sąjungos studentų teisių vadovas

EUROPE
in

kg103668_LT_b.indd   1 15/06/11   14:26



Europe Direct – tai paslauga, padėsianti Jums rasti 
atsakymus į klausimus apie Europos Sąjungą
Informacija teikiama nemokamai telefonu (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 
(*)  Kai kurie mobiliojo ryšio operatoriai neteikia paslaugos skambinti 00 800 numeriu arba 

šie skambučiai yra mokami.

Daug papildomos informacijos apie Europos Sąjungą yra internete.
Ji prieinama per portalą EUROPA (http://europa.eu).

Katalogo duomenys pateikiami šio leidinio pabaigoje.

Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2011

ISBN 978-92-79-17768-2
doi:10.2766/83327

© Europos Sąjunga, 2011
Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.

Image on the cover © Europos Sąjunga, 2011/ Photographer: Carl Cordonnier

Graphic design by Stefano Mattei

Printed in Belgium

Spausdinta popieriuje, balintame nenaudojant elementinio chloro (ECF)

kg103668_LT_b.indd   2 15/06/11   14:26



3

TURINYS
Judžių Europos Sąjungos studentų teisių vadovas

1. Įvadas 5

1.1. Aplinkybės ir tikslai 5

Europos Sąjungos politika, kuria skatinamas judumas mokymosi tikslais 5

Besimokančių asmenų teisės studijuoti kitoje ES valstybėje narėje  5

1.2. Taikymo sritis 6

2. Galimybė gauti išsilavinimą 9

2.1. Teisė laisvai judėti 9

2.2. Laisvo judėjimo kliūtys – tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija 9

2.3. Studentų teisė gyventi atitinkamoje šalyje 10

ES studentai 10

Ne ES šalių studentai 11

2.4. Mokestis už mokslą 11

2.5. Kalbos reikalavimai 11

2.6. Nuotolinis mokymasis 12

3. Studentų teisės priimančiojoje valstybėje narėje 15

3.1. Teisė į išmokas  15

3.2. Skirtingos galimybės gauti stipendijas ir paskolas gyvenimo išlaidoms 15

Finansinė kilmės valstybės narės pagalba 15

Finansinė priimančiosios valstybės narės pagalba 16

3.3. Pigesnis važiavimas viešuoju transportu  16

3.4. Studentų apgyvendinimas  16

3.5. Mokesčių lengvatos kilmės valstybėje narėje 16

Ne ES šalių studentų (trečiųjų šalių piliečių) teisės 17

4. Kvalifi kacijų pripažinimas 19

4.1. Akademinio pripažinimo nustatymas 19

4.2. Valstybių narių ir Europos Sąjungos atsakomybė 19

4.3. ES privalomos teisinės galios neturinčios priemonės 20

4.4. Teisinės ES priemonės 20

5. Išvados 23

I PRIEDAS. PROGRAMOS ERASMUS STUDENTŲ TEISĖS 24

II PRIEDAS. ŠEIMOS NARIAI IR NE ES ŠALIŲ STUDENTAI  24

III PRIEDAS. SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO IŠTRAUKOS 26

IV PRIEDAS. AKTUALIAUSIŲ TEISMO BYLŲ, SUSIJUSIŲ SU JUDUMU 

ŠVIETIMO IR MOKYMOSI TIKSLAIS, SĄRAŠAS 27

Endnotes 28

kg103668_LT_b.indd   3 15/06/11   14:26



4

©
 E

u
ro

p
o

s
 S

Ð
ju

n
g

a
 /

 P
ic

tu
re

s
: 

1
2

3
R

F

kg103668_LT_b.indd   4 15/06/11   14:26



5

1. ĮVADAS

1.1. Aplinkybės ir tikslai
Europos Sąjungos politika, kuria skatinamas 
judumas mokymosi tikslais

Vykimas į kitą ES šalį studijuoti (judumas mokymosi tikslais) – vienas iš svarbiausių 

būdų skatinti jaunuolių asmeninį tobulėjimą ir gerinti būsimas galimybes įsidar-

binti. Judumas mokymosi tikslais naudingas visai ES: juo puoselėjamas europinės 

tapatybės jausmas, sudaromos sąlygos laisviau judėti žinioms ir gerinamas vidaus 

rinkos veikimas, nes europiečiai, nuo ankstyvo amžiaus judėję mokymosi tikslais 

dažniau išlieka judūs ir vėliau, kaip darbo rinkos dalyviai. 

Komisija judumą mokymosi tikslais skatina jau daug dešimtmečių. Praėjusio 

amžiaus 9-ajame dešimtmetyje pradėta programa Erasmus, kuri šiuo metu yra ES 

mokymosi visą gyvenimą programos dalis, daugiau kaip dvidešimt metų remiami 

studentų bei dėstytojų mainai ir institucijų dalijimasis žiniomis, o studentų atsi-

liepimai patvirtina teigiamą judumo mokymosi tikslais poveikį. Komisija taip 

pat yra aktyvi Bolonijos proceso (47 šalių susitarimo sukurti Europos aukštojo 

mokslo erdvę) partnerė. 

Komisijos strategijoje „Europa 2020“, kurioje numatomi ES veiksmai artimiausią 

dešimtmetį, taip pat suteikiamas prioritetas judumui mokymosi tikslais kaip visos 

Sąjungos priemonei asmenų įgūdžiams gerinti. Šis dokumentas yra viena iš stra-

tegijos „Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų – „Judus jaunimas“. Šios iniciatyvos 

tikslas – siekti geresnių Europos aukštojo mokslo įstaigų rezultatų ir stiprinti jų 

tarptautinį patrauklumą, gerinti visų lygių mokymo ir švietimo kokybę ES, inter 

alia suteikiant visiems Europos jaunuoliams galimybę pasimokyti kitos valstybės 

narės švietimo įstaigose.

Atsižvelgiant į tai, kad didžiausia atsakomybė už švietimą ir mokymą tenka vals-

tybėms narėms, švietimo srityje ES neturi įgaliojimų priimti privalomų teisės 

aktų. Taisyklės paprastai grindžiamos Sutarčių nuostatomis, išaiškintomis teismų 

sprendimuose, todėl laikui bėgant studentų teisės buvo plėtojamos ir plečiamos. 

Kadangi šis procesas nėra baigtas, o daugybė sprendimų yra gana nauji, judžių 

studentų teisės ne visada yra aiškios. Komisija gauna daug piliečių, kurie nėra 

tikri dėl savo teisių arba kurie susiduria su sunkumais pripažįstant jų akademines 

kvalifi kacijas, skundų ir užklausų. 

Šio dokumento tikslas – apibendrinti ir kaip vadovą valstybėms narėms, uni-

versitetams ir kitoms suinteresuotosioms šalims pateikti Komisijos šios srities 

teisės aktų aiškinimą ir informuoti jaunuolius apie jų teises, kad jie būtų geriau 

pasirengę studijoms užsienyje.

2010 m. daugiametėje darbo programoje1 Komisija taip pat paskelbė ketinanti 

parengti Komunikatą dėl pilietybės, kuriame bus nustatyta daugiau kliūčių, 

galinčių trukdyti piliečiams visapusiškai naudotis savo teisėmis kaip Sąjungos 

piliečiams, ir nurodyti Komisijos numatyti sprendimai.

Besimokančių asmenų teisės studijuoti 
kitoje ES valstybėje narėje 

Pačia Sutartimi2 užtikrinama visų Europos piliečių teisė judėti valstybių narių 

teritorijoje, taikant tam tikrus Sutartyje ir teisės aktuose nustatytus apribojimus. 

Iš pradžių švietimo srityje, išskyrus profesinį mokymą, Europos bendrija3 neturėjo 

jokių konkrečių įgaliojimų, todėl šioje srityje teisės galiojo tik tuomet, kai jomis 

buvo padedama siekti ekonominių Europos bendrijos tikslų. Dėl šios priežasties 

ES darbuotojai migrantai ir jų šeimos nariai turėjo teisę į tas pačias socialines 

lengvatas kaip ir priimančiosios valstybės narės piliečiai, įskaitant su švietimo 

sritimi susijusias lengvatas. 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas išaiškino, kad Sutarties nuostatos dėl 

profesinio mokymo sukuria judžių ES studentų teises. Sprendime Gravier Teis-
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mas nusprendė, kad studentai iš kitų ES valstybių narių turėtų turėti galimybę 

užsiregistruoti į valstybės narės profesinio mokymo kursus tokiomis pačiomis 

sąlygomis kaip tos valstybės piliečiai, remiantis tuo, kad taip gerinamos žmonių 

galimybės įsidarbinti vietos rinkoje. 

Mastrichto sutartimi (1993 m.) padaryti du svarbūs pakeitimai, dėl kurių itin 

išplėsta pagal ES teisę užtikrintų teisių taikymo sritis: nustatyti konkretūs Euro-

pos Sąjungos įgaliojimai švietimo srityje ir įvesta Europos pilietybė. 

Šios Sutarties nuostatos išaiškintos Teisingumo Teismo kaip aprėpiančios euro-

piečių laisvo judėjimo ir nediskriminavimo teisę paprasčiausiai dėl jų kaip pilie-

čių (o kartu ir kaip studentų) statuso nepriklausomai nuo to, ar jie ekonomiš-

kai aktyvūs. Šalių vyriausybės ir toliau atsako už savo švietimo sistemų turinį ir 

organizavimą. Tačiau vykdydamos su šia atsakomybe susijusius įsipareigojimus, 

jos privalo laikytis Europos Sąjungos teisės. Tai reiškia, kad ES piliečiai neturėtų 

būti diskriminuojami norėdami užsiregistruoti į tam tikrą kursą, net jei jis nėra 

tiesiogiai susijęs su tolesne profesine veikla. 

1.2. Taikymo sritis
Šiame dokumente daugiausia dėmesio skiriama su aukštuoju mokslu ir profesiniu 

mokymu susijusiam judumui, nes judumas siejamas daugiausia su šiomis sritimis, 

kuriose praktiškai iškyla problemų, nors dauguma taisyklių taip pat taikoma švie-

timui apskritai. Dokumento struktūra grindžiama studento, nusprendusio vykti 

studijuoti į užsienį, keliu. Jame nagrinėjamos kliūtys, su kuriomis studentai gali 

susidurti prieš studijas užsienyje, studijų laikotarpiu ir po jų – nuo priėmimo pra-

šymo priimančiajai institucijai pateikimo iki gyvenimo priimančiojoje valstybėje 

narėje ir galiausiai naudojimosi įgyta kvalifi kacija. Nagrinėjamas, kokia pirminėje 

ir antrinėje teisėje ir Teisingumo Teismo praktikoje užtikrinamų nediskrimina-

vimo ir laisvo judėjimo teisių poveikis, sudarant vienodas sąlygas studentams 

tiek šalyje, kurioje jie studijuoja, tiek jų kilmės šalyje, galimybės gauti išsilavinimą, 

fi nansinės paramos bei kitų išmokų ir diplomų pripažinimo atžvilgiu. 

Šiame dokumente nenagrinėjamas kvalifi kacijų pripažinimo profesiniais tikslais 

klausimas, kuris reglamentuojamas atskira teisės sistema4, apie jį užsimenama 

tik tuo atveju, jei kalbama apie poveikį kvalifi kacijų pripažinimui akademiniais 

tikslais.
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2. GALIMYBĖ GAUTI 
IŠSILAVINIMĄ

2.1. Teisė laisvai judėti
Pirmas studentų arba stažuotojų, ketinančių vykti į kitą ES šalį studijuoti, klausi-

mas yra, ar jie kaip kitos valstybės narės piliečiai tikrai turi teisę tai daryti.

Šiuo klausimu Sąjungos teisė yra aiški: ES studentai turi teisę laisvai judėti visose 

valstybėse narėse, jiems negali būti atsisakoma suteikti galimybės mokytis arba 

stažuotis kitoje ES šalyje dėl jų pilietybės.

Priežastys nustatyti studentų laisvo judėjimo teisę buvo plėtojamos laikui bėgant. 

Europos Sąjungos įgaliojimai švietimo srityje, įskaitant ES vaidmenį skatinant 

judumą mokymosi tikslais, iš pradžių (Europos bendrijos steigimo sutartyje) 

buvo susiję tik su profesiniu mokymu5. Tačiau, kai Teisingumo Teismas praėju-

sio amžiaus devintojo dešimtmečio pradžioje pradėjo nagrinėti pavienes bylas 

dėl diskriminavimo, susijusio su galimybe gauti profesinį mokymą ir bendrąjį 

lavinimą, palaipsniui įvairiais teismo sprendimais buvo įtvirtinta mokinių ir pro-

fesinių mokyklų ar universitetų studentų teisė laisvai judėti visoje Sąjungoje 

mokymosi tikslais.

• Sprendime Forcheri6 Teismas nusprendė, kad valstybės narės registracijos 

į profesinio mokymo kursus mokesčio taikymas kitos valstybės narės 

piliečiams (šiuo atveju darbuotojo pirmojoje valstybėje narėje žmonai) 

yra diskriminacija, jei toks mokestis netaikomas jos pačios piliečiams. 

• Istoriškai svarbiame Sprendime Gravier7 Teismas nusprendė, kad sąly-

gos, susijusios su galimybe gauti profesinį mokymą (anot Teismo bet 

koks mokymas, susijęs su rengimu profesijai, amatui ar darbui), patenka 

į Sutarties taikymo sritį, nors mokymo organizavimas ir švietimo poli-

tika kaip tokie Sutartimi nėra pavesti Bendrijos institucijoms. Taip buvo 

nuspręsta, nepaisant to, kad susijęs studentas buvo migravęs vien tik 

mokymosi tikslais.

• Sprendime Blaizot8 Teismas patvirtino, kad aukštasis ir universitetinis 

mokslas priskiriami profesiniam mokymui.

Mastrichto sutartimi žengti dar du žingsniai. Išplėsta su švietimu susijusių ES 

veiksmų sritis – ES teko valstybių narių bendradarbiavimo švietimo srityje ir 

studentų bei dėstytojų judumo skatinimo vaidmuo9. Taip pat nustatyta Europos 

pilietybės sąvoka – visų valstybių narių piliečiai yra ES piliečiai, galintys laisvai 

judėti ir gyventi visoje Sąjungos teritorijoje10. 

2.2. Laisvo judėjimo kliūtys – 
tiesioginė ir netiesioginė 
diskriminacija

ES pilietybė ne tik reiškia laisvę judėti ir gyventi bet kurioje Sąjungos šalyje, ji 

taip pat reiškia, kad visiems, nepriklausomai nuo jų tautybės, turėtų būti taiko-

mos vienodos sąlygos. Šias teises daugelį metų Teisingumo Teismas pabrėžia 

bylose, kuriose ES studentai, studijuojantys arba pageidaujantys studijuoti kitoje 

ES šalyje, susiduria su kliūtimis, prieštaraujančiomis vienodų sąlygų taikymo 

principui.

• Sprendime Grzelczyk 11 Teismas teigė, kad Sąjungos pilietybe siekiama 

suteikti valstybių narių piliečiams esminį statusą. Todėl Prancūzijos pilie-

čiui, studijavusiam Belgijoje, vien tik dėl jo pilietybės negalėjo būti atsisa-

kyta suteikti minimalią gyvenimo išmoką, kurią turi teisę gauti visi belgai.

Sutartyje aiškiai draudžiama diskriminacija dėl pilietybės Sutarties taikymo sri-

tyje12. Tiesiogiai diskriminuojama tada, kai žmonėms taikomos skirtingos sąlygos 
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dėl jų pilietybės arba nuo jų pilietybės neatsiejamos ypatybės. Tokią diskrimina-

ciją galima pateisinti tik remiantis aiškiomis nuo Sutarties leidžiančiomis nukrypti 

nuostatomis. Visas leidžiančias nukrypti nuostatas labai griežtai aiškina Teisin-

gumo Teismas, nes diskriminacija dėl pilietybės prieštarauja pagrindiniams ES 

principams.

Netiesiogiai diskriminuojama tada, kai taikomas tam tikras kriterijus, kurio povei-

kis yra gerokai didesnis vienai kuriai nors pilietybei. Pavyzdžiui, priemonė, pagal 

kurią žmonės skirstomi pagal tai, ar jie gyvena atitinkamoje valstybėje narėje, 

greičiausiai turės neigiamo poveikio kitų valstybių narių piliečiams, nes daugeliu 

atveju nerezidentai yra užsieniečiai.

Toks žmonių skirstymas gali būti pateisinamas tik tuomet, jei valstybė narė gali 

įrodyti, kad jis pagrįstas objektyviomis su pilietybe nesusijusiomis priežastimis 

ir yra proporcingas atitinkamiems teisėtiems tikslams – jis negali viršyti to, kas 

tikrai būtina tam tikslui.

• Sprendime Bressol13 Teismas nusprendė, kad 30 proc. kvotos taikymu 

studentams, kurie nėra tos valstybės narės gyventojai, tam tikrose studijų 

programose netiesiogiai diskriminuojami kitų valstybių narių piliečiai. 

Dėl visų tokių su mokslu susijusių galimybių apribojimų kyla pavojus 

pagrindinei laisvo judėjimo teisei, todėl Teismo aiškinimas yra labai 

griežtas. Vienintelė priežastis, kurią Teismas priėmė dėl tokios diskrimi-

nacijos, – būtinybė apsaugoti visuomenės sveikatą, tačiau valstybė narė 

turėtų įrodyti (atlikdama objektyvų, išsamų ir patikimais bei nuosekliais 

duomenimis pagrįstą tyrimą), kad visuomenės sveikatai iškilo pavojus ir 

ribojamosios priemonės yra būtinas ir proporcingas būdas jai apsaugoti.

2.3. Studentų teisė gyventi 
atitinkamoje šalyje

Kad studentai galėtų studijuoti užsienyje, jie, be abejo, turi būti tikri, kad turi 

teisę gyventi atitinkamoje ES šalyje. Dėl taikomų aiškių teisės aktų šios srities 

problemų studentams praktiškai iškyla nedaug. 

• Atsižvelgdamas į Teismo sprendimus dėl studentų teisės į vienodas sąly-

gas, susijusias su galimybe gauti išsilavinimą, byloje Raulin Teismas taip 

pat nustatė, kad studento su mokslu susijusioms galimybėms priskiriama 

teisė mokymosi tikslais gyventi kitoje valstybėje narėje14.

Kaip ES piliečiai studentai ir jų šeimos turi teisę judėti ir gyventi visoje Sąjungos 

teritorijoje. Šios teisės nustatytos Direktyvoje 2004/38/EB (dėl Sąjungos piliečių 

ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje)15.

ES studentai

Visi ES studentai turi teisę įvažiuoti į kitą ES šalį ir joje būti iki trijų mėnesių, jei 

turi galiojančią asmens tapatybės kortelę arba galiojantį pasą.

Visi ES studentai turi teisę kitoje valstybėje narėje būti ilgiau nei tris mėnesius, 

jei tenkina tam tikras sąlygas. Jie privalo:

• būti priimti į mokymo kursą privačioje ar valstybinėje, akredituotoje arba 

fi nansuojamoje priimančiosios valstybės narės mokymo įstaigoje;

• turėti visavertį sveikatos draudimą priimančiojoje valstybėje narėje, ir 

apie tai pranešti susijusiai nacionalinei institucijai pagal nacionalines 

taisykles;

• turėti pakankamai lėšų, kad netaptų nepagrįsta našta priimančiosios 

valstybės narės socialinės paramos sistemai.
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Priklausomai nuo valstybės narės, studentams gali reikėti užsiregistruoti valdžios 

institucijose. 

Kaip bet kuris kitas ES pilietis studentas, priimančiojoje valstybėje narėje teisėtai 

išgyvenęs visą penkerių metų laikotarpį, įgyja teisę gyventi toje šalyje nuolat ir 

teisę, kad jam būtų taikomos lygiai tokios pat sąlygos kaip vietos studentams16.

Artimiausi studento šeimos nariai turi teisę jį arba ją lydėti, tačiau jiems taikomos 

skirtingos sąlygos priklausomai nuo to, ar šeimos nariai yra ES piliečiai. Daugiau 

informacijos apie šeimos narių teises pateikta II priede.

Ne ES šalių studentai

Ne ES šalių studentai taip pat turi teisę tam tikromis sąlygomis vykti į ES moky-

mosi tikslais. Jiems taikomos sąlygos nustatytos Tarybos direktyvoje 2004/114/

EB17, kuria siekiama suvienodinti nacionalinius šios srities teisės aktus. Daugiau 

informacijos pateikta II priede18. 

Pagal minėtą direktyvą valstybės narės turi palengvinti priėmimo procedūrą ES 

judumo programose dalyvaujantiems ne ES šalių studentams19. Tačiau Komisija 

kai kuriais atvejais nerimauja dėl procedūrų, susijusių su vizos tiems studentams 

įvažiuoti į ES šalis išdavimu, trukmės, dėl kurios kartais studentai negalėjo daly-

vauti ES programose. 

2.4. Mokestis už mokslą
Mokesčio už mokslą taikymas valstybėse narėse skiriasi. Kai kuriose valstybėse 

narėse mokesčiui už mokslą kompensuoti gali būti teikiamos paskolos arba 

stipendijos. Bet kuriuo atveju (taikomas mokestis už mokslą ar ne, teikiamos 

paskolos arba stipendijos mokesčiui už mokslą kompensuoti ar ne) visų ES šalių 

studentai turi tokias pat teises ir (arba) įsipareigojimus kaip vietos studentai – 

mokėti taikomą mokestį už mokslą ir gauti paskolą arba stipendiją mokesčiui už 

mokslą kompensuoti valstybėje narėje, kurioje jie studijuos.

• Sprendime Brown Prancūzijos pilietybę turintis studentas norėjo studijuoti 

Škotijoje. Škotijos valdžios institucijos atsisakė suteikti jam vadinamąją stu-

dento išmoką, kurią sudaro valstybės mokamas mokestis už studijas. Teismas 

nusprendė, kad nediskriminavimo principas taikomas, kai parama skiriama 

išlaidoms, susijusioms su galimybe gauti išsilavinimą, kompensuoti, taigi 

studentas turėjo teisę reikalauti sumokėti mokestį už jo studijas20. 

Taip yra todėl, kad mokesčiui už mokslą kompensuoti skiriama paskola arba 

stipendija yra viena iš sąlygų, susijusių su galimybe gauti išsilavinimą. Todėl 

atsisakymas leisti užsienyje studijuojantiems studentams pasinaudoti galimybe 

gauti tokią fi nansinę paramą būtų diskriminacija dėl pilietybės, o tai prieštarautų 

Sutarčiai, kurioje tokia diskriminacija draudžiama.

Taisyklės dėl paskolų arba stipendijų mokesčiui už mokslą kompensuoti skiriasi 

nuo taisyklių dėl paskolų arba stipendijų gyvenimo išlaidoms, kurios nagrinė-

jamos 3 skyriuje.

2.5. Kalbos reikalavimai
Į užsienį studijų ar profesinio mokymo tikslais vykstančių studentų gali būti rei-

kalaujama įrodyti priimančiosios šalies kalbos žinias ir laikyti egzaminą, kad būtų 

priimti į universitetą ar aukštojo mokslo įstaigą.

Valstybė narė turi teisę nustatyti tam tikrą kalbos žinių lygį (būtiną tiek darbui, tiek 

studijoms), tačiau su tuo susiję reikalavimai turi būti proporcingi. Tai reiškia, kad stu-

dento kalbos žinių lygis neturi būti didesnis nei tas, kurio pakanka tikslui įgyvendinti.

• Sprendime Angonese21 vokiškai kalbančioje Italijos Bolzano provincijoje 

esantis bankas reikalavo, kad visi norintys įsidarbinti asmenys turėtų 

tam tikrą sertifi katą, įrodantį, jog jie yra dvikalbiai, t. y. kalba vokiečių ir 

italų kalbomis. Teismas teigė, kad vienintelis pripažįstamas kalbų įgū-

džių įrodymas, pateikiant vieną konkretų sertifi katą (kurį galima gauti 

tik Bolzane), yra neproporcingas. Komisija mano, kad toks pat principas 

galioja kalbų egzaminams, susijusiems su galimybe gauti išsilavinimą. 
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2.6. Nuotolinis mokymasis
Nuotolinis mokymasis – formalusis mokymasis, kai studentas ir dėstytojas yra 

skirtingose geografi nėse teritorijose ir paprastai šiuo metu bendrauja naudodami 

IRT. Studentai neturi keliauti į kitą šalį dėl nuotolinio mokymosi, tačiau norėdami 

gauti kitoje valstybėje narėje įsikūrusios mokymo įstaigos nuotolinio mokymo 

paslaugas, jie vis dar gali būti diskriminuojami tiek nuotolinio mokymosi gali-

mybių, tiek mokesčio už mokslą mokėjimo atžvilgiu.

Vis dar nėra su nuotoliniu mokymusi susijusios teismų praktikos. Tačiau Sąjunga 

turi konkretų tikslą skatinti nuotolinį mokymąsi22, taigi nuotolinis mokymasis 

patenka į nediskriminavimo principo taikymo sritį.

Vienodų sąlygų taikymas užtikrinamas pagal Sutartį nepriklausomai nuo to, ar 

nuotolinį mokymą siūlanti įstaiga yra pelno siekianti (siūlanti mokamas paslau-

gas) ar ne.

Pelno siekianti įstaiga, kuri siūlo tarpvalstybinį nuotolinį mokymą, yra vidaus 

rinkos dalis. Laisvas paslaugų judėjimas valstybėse narėse yra viena iš keturių 

vidaus rinkos laisvių23. Todėl studentas, norintis gauti bet kurioje ES valstybėje 

narėje įsikūrusios pelno siekiančios įstaigos nuotolinio mokymo paslaugas, turi 

teisę į tokias pat sąlygas, kokios taikomos vietos studentams, nes skirtingų sąlygų 

taikymas reikštų vidaus rinkos iškraipymą.

Tarpvalstybinis nuotolinis mokymas, kurį siūlo pelno nesiekianti mokymo įstaiga 

(ta, kurią iš esmės fi nansuoja valstybė), šia prasme nėra paslauga. Tačiau būdami 

ES piliečiais studentai, kurie nori gauti kitoje valstybėje narėje siūlomas nuo-

tolinio mokymo paslaugas, negali būti diskriminuojami dėl pilietybės.24 Taigi 

nuotolinis mokymas turėtų būti siūlomas tomis pačiomis sąlygomis visiems ES 

studentams, nepriklausomai nuo jų kilmės valstybės narės.
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3. STUDENTŲ TEISĖS 
PRIIMANČIOJOJE 
VALSTYBĖJE NARĖJE

3.1. Teisė į išmokas 
Pradėję mokytis kitoje ES šalyje studentai dėl savo studento statuso gali įgyti 

teisę į tam tikras išmokas arba lengvatines sąlygas gauti tam tikrų prekių ir pas-

laugų, pavyzdžiui, pigiau važiuoti viešuoju transportu arba mažiau mokėti už 

studentų būstą. 

Galimybė gauti tokio tipo išmokas iš pradžių buvo grindžiama teisės aktais dėl 

ES darbuotojų migrantų25, vėliau Teisingumo Teismo sprendimais ši galimybė 

taip pat buvo suteikta darbuotojų šeimos nariams.

Tačiau Mastrichto sutartimi nustačius Sąjungos pilietybę, dabar žmonės turi 

teisę laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje ne tik kaip ES darbuotojai 

migrantai, bet ir kaip Sąjungos piliečiai26. Taigi užsienyje studijuojantys ES stu-

dentai turi tokią pat teisę gauti išmokas kaip ir vietos studentai, išskyrus atvejus, 

kai išmokai aiškiai netaikomas vienodų sąlygų taikymo principas27.

3.2. Skirtingos galimybės gauti 
stipendijas ir paskolas 
gyvenimo išlaidoms

Finansinė kilmės valstybės narės pagalba

Daug valstybių narių teikia paskolas arba stipendijas, siekdamos padėti stu-

dentams kompensuoti gyvenimo išlaidas jiems studijuojant. Kai kuriais atvejais 

studentai gali turėti teisę į tokią paramą studijuodami užsienyje (stipendijų arba 

paskolų perkeliamumo principas). Pagal galiojančius teisės aktus valstybės narės 

gali savo nuožiūra spręsti, ar leisti tą daryti. Remiantis tinklu Eurydice praktiš-

kai mažai valstybių narių leidžia visiškai perkelti gyvenimo išlaidoms skiriamą 

paramą28. Dėl šios priežasties gali labai sumažėti piliečių noras studijuoti užsie-

nyje. Tačiau, jei šalys leidžia perkelti minėtą paramą, jos turi užtikrinti, kad atiti-

kimo kriterijams taisyklėmis nebūtų neteisingai varžoma studentų teisė laisvai 

judėti ES. 

• Toks sprendimas buvo priimtas byloje Morgan29. Pagal taisyklę, kuri šioje 

byloje buvo užginčyta, studentams stipendija studijoms užsienyje galėjo 

būti suteikta tik tuo atveju, jei jie tęsė mažiausiai vienerius metus tru-

kusias studijas kilmės šalyje. Teismas nusprendė, kad dėl šios sąlygos 

studentai gali atsisakyti studijuoti užsienyje, nes ji gali būti susijusi su 

išlaidomis ir nepatogumais.

Jei valstybė narė skiria stipendijas savo piliečiams mokytis nuotoliniu būdu savo 

teritorijoje įsikūrusioje įstaigoje, ji tokiomis pat sąlygomis taip pat turi jas skirti 

nuotolinėms studijoms kitoje valstybėje narėje įsisteigusioje įstaigoje.
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Finansinė priimančiosios valstybės narės pagalba

• Bidar sprendime30 Teismas teigė, kad stipendijos ir paskolos gyvenimo 

išlaidoms patenka į Sutarties taikymo sritį, o tai reiškia, kad iš esmės 

ES piliečiai šiuo klausimu negali būti diskriminuojami. Tačiau taip pat 

pripažįstama, kad valstybės narės neturėtų prisiimti pernelyg didelės 

naštos, susijusios su fi nansinės paramos teikimu kitos valstybės narės 

studentams, neturintiems jokių ryšių su ta valstybe nare, išskyrus tai, kad 

jie nusprendė atsikelti gyventi į tą šalį.

Direktyvoje 2004/38/EB stipendijos ir paskolos gyvenimo išlaidoms aiškiai 

atskirtos nuo vienodų sąlygų taikymo principo31. Tai reiškia, kad valstybės 

narės neprivalo studentams iš kitų valstybių narių teikti stipendijų ar paskolų 

gyvenimo išlaidoms, išskyrus atvejus, kai jie toje valstybėje narėje gyvena 

tam tikrą laikotarpį. Tačiau priimančiojoje šalyje išgyvenę penkerius metus32 

ir įgiję teisę joje gyventi nuolatos studentai turi lygiai tokias pat teises kaip 

vietos studentai.

Kita šios išimties priežastis – išvengti padėties, kai asmuo galėtų gauti dvigubą 

studentams skiriamą stipendiją ar paskolą, jei jiems gali būti perkelta kilmės šalies 

stipendija. Vienos šalies mokama paskola ar stipendija negali būti pridėta prie 

kitos šalies fi nansavimo, jei jos skiriamos tuo pačiu studijų tikslu. 

• Sprendime Förster33 Teismas teigė, kad penkerių metų gyvenimo laikotar-

pio prieš įgyjant teisę šalyje gyventi nuolatos sąlyga nėra per ilgas laiko-

tarpis kitos šalies piliečiui integruotis priimančiojoje valstybėje narėje34.

3.3. Pigesnis važiavimas 
viešuoju transportu 

Tai gana dažna studentų privilegija daugelyje valstybių narių. Tačiau į Komisiją 

kreipėsi užsienyje studijuojantys studentai teigdami, kad jiems ši lengvata netai-

koma dėl to, kad jie nėra tos valstybės narės piliečiai arba neatitinka su nuolatine 

gyvenamąja vieta susijusių sąlygų. 

Komisija mano, kad pigesnis važiavimas viešuoju transportu gali būti laikomas 

parama gyvenimo išlaidoms35. Tačiau, kadangi ši lengvata nėra stipendija arba 

paskola studijoms, ji negali būti neteikiama studentams dėl jų pilietybės.

3.4. Studentų apgyvendinimas 
Tai dar viena sritis, su kuria susijusių skundų gavo Komisija. Komisijos atsakymas 

yra toks, kad ES studentai turi teisę tokiomis pat sąlygomis kaip vietos studentai 

gauti būstą, kurį išimtinai studentams siūlo valstybė narė arba jos vardu veikian-

čios organizacijos. 

3.5. Mokesčių lengvatos kilmės 
valstybėje narėje

Kilmės valstybėje narėje studentams ar jų šeimoms gali būti taikomos mokesčių 

lengvatos, leidžiant jiems iš apmokestinamųjų pajamų atimti studijų išlaidas. 

Tai iš esmės taikoma kilmės šalyje studijuojantiems studentams, tačiau studijų 

kitoje valstybėje narėje išlaidos taip pat išskaitomos iš apmokestinamųjų pajamų 

neviršijant atitinkamų ribų (pavyzdžiui, valstybės narės turi teisę nustatyti viršu-

tinę išskaitytinos mokesčio už mokslą sumos ribą, kad išvengtų pernelyg didelės 

fi nansinės naštos).

kg103668_LT_b.indd   16 15/06/11   14:26



17

• Sprendime Schwarz36 Teismas nusprendė, kad valstybė narė, kuri leidžia 

iš tėvų pajamų mokesčių išskaityti mokestį už vaiko mokslą tik tuo atveju, 

jei vaikas lanko mokyklą toje valstybėje narėje, riboja vaiko teisę laisvai 

judėti. 

Ne ES šalių studentų (trečiųjų šalių piliečių) teisės

Ne ES šalių studentai turi teisę studijuoti Sąjungoje, jei jie atitinka tam tikras 

sąlygas, kurios skirsis priklausomai nuo jų statuso ir priimančiosios valstybės 

narės teisės aktų (pvz., jie gali būti nepriimti į mokymo įstaigą dėl taikomos kvotų 

sistemos). Tačiau teisė studijuoti automatiškai nesuteikia kitų teisių, kurias turi 

ES studentai (pvz., teisės mokėti tokį pat mokestį už mokslą kaip vietos arba ES 

pilietybę turintys studentai., teisės pigiau važiuoti viešuoju transportu ir pan.). 

Vis dėlto išgyvenusiems vienerius metus šalyje studentams ne studijų laiku gali 

būti leidžiama dirbti mažiausiai 10 valandų per savaitę arba atitinkamą dienų ar 

mėnesių skaičių per metus37.

Ne ES šalių studentai, kurie atitinka ilgalaikio leidimo gyventi sąlygas, įgyja teisę 

į iš esmės visiškai vienodas sąlygas, kokios taikomos vietos studentams.

Daugiau informacijos pateikta II priede.
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4. KVALIFIKACIJŲ 
PRIPAŽINIMAS

4.1. Akademinio pripažinimo 
nustatymas

Sėkmingai užsienyje pabaigę studijų laikotarpį studentai turi teisę gauti tam 

tikros formos universiteto, kuriame jie studijavo, sertifi katą – diplomą, mokslo 

laipsnį ar patvirtinimą apie baigtas studijas. Tokiu atveju iškyla problema dėl šio 

dokumento pripažinimo tiek kilmės šalyje, tiek kitoje valstybėje narėje.

Šiame svarbiame etape gali kilti daug sunkumų. Kiekviena ES šalis turi savo švie-

timo sistemą, todėl labai skiriasi tiek mokymo programa, tiek suteikiami diplomai. 

Profesinės veiklos vykdymo tikslu nustatyta ES abipusio kvalifi kacijų pripaži-

nimo sistema.38 Ji taikoma reglamentuojamoms profesijoms, t. y. profesijoms, 

kurių negalima imtis arba praktikuoti priimančiojoje valstybėje narėje neturint 

tam tikrų nustatytų profesinių kvalifi kacijų, ir piliečiams, kurie yra visiškai kvalifi -

kuoti, kad galėtų vykdyti profesinę veiklą vienoje valstybėje narėje, ir kurie nori 

tokią pat profesinę veiklą vykdyti kitoje valstybėje narėje. Ar profesija laikoma 

reglamentuojama, priklausys nuo valstybės narės, kurioje pilietis nori vykdyti 

profesinę veiklą, teisės39. 

Šiame dokumente akademinio diplomų ir studijų laikotarpių užsienyje pri-

pažinimo (pripažinimo dėl galimybės tęsti studijas) klausimas aptariamas 

gana bendrai. Akademinis pripažinimas gali taip pat būti naudingas žmonėms, 

ieškantiems darbo, susijusio su nereglamentuojamomis profesijomis, nes tai 

potencialiems darbdaviams gali padėti suprasti kandidato užsienyje įgytos kva-

lifi kacijos vertę. Dėl skirtingų švietimo sistemų gali būti ilgai nustatinėjama, ar 

tam tikroje šalyje įgytas diplomas atitinka kitoje šalyje įgytą diplomą, be to, gali 

kilti su tuo susijusių ginčų. Daug Komisijos gaunamų studentų raštų, skundų 

ir peticijų susiję su akademinio pripažinimo problema (nors reikėtų priminti, 

kad daugeliu atveju akademinis pripažinimas vyksta sklandžiai ir šie skundai 

faktiškai sudaro tik itin mažą labai didelio judumo galimybėmis besinaudojančių 

studentų skaičiaus dalį). 

4.2. Valstybių narių ir Europos 
Sąjungos atsakomybė

Už akademinį pripažinimą atsakingos valstybės narės, tačiau naudodamosi šia 

kompetencija jos turi laikytis ES teisės. Tai reiškia, kad atsisakydamos pripažinti 

diplomą jos negali diskriminuoti studentų dėl pilietybės arba riboti piliečių teisės 

laisvai judėti. 2001 m. Rekomendacijoje dėl studentų, besimokančių asmenų, 

savanorių, bendrųjų ir profesinių dalykų mokytojų mobilumo, valstybės narės 

buvo raginamos imtis tinkamų priemonių, kad už akademinį pripažinimą atsa-

kingų institucijų sprendimai būtų priimami per tinkamą laikotarpį, būtų pagrįsti 

ir būtų apskundžiami administracine ir (arba) teismine tvarka40. 

Kaip ir minėta rekomendacija, Sutartimi aiškiai suteikiama galimybė Sąjungai 

ne tik skatinti studentų ir dėstytojų judumą, bet taip pat akademinį diplomų ir 

studijų laikotarpių pripažinimą41. Šis klausimas yra toks svarbus, kad Komisija jį 

sprendžia įvairiais aspektais.
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4.3. ES privalomos teisinės 
galios neturinčios 
priemonės

Komisija įsteigė nacionalinių akademinio pripažinimo ir informacijos centrų 

tinklą (NARIC), kad būtų teikiama informacija apie užsienyje įgytų kvalifi kacijų 

pripažinimą42.

NARIC tikslas – gerinti akademinį diplomų ir studijų laikotarpių ES, Europos eko-

nominės erdvės (EEE) šalyse ir Turkijoje pripažinimą. 

NARIC centrai visose valstybėse narėse gali studentams, aukštojo mokslo įstai-

goms arba darbdaviams teikti patikimų patarimų ir informacijos, susijusių su 

akademiniu diplomų ir kitose valstybėse narėse praleistų studijų laikotarpių 

pripažinimu. 

Aukštojo mokslo įstaigos yra gana autonomiškos, pačios priima sprendimus 

dėl užsienio studentų priėmimo ir studentų atleidimo nuo tam tikrų studijų 

programų, remiantis užsienyje įgytu išsilavinimu. Todėl dauguma NARIC centrų 

nepriima sprendimų, tačiau jų paprašius teikia informacijos ir patarimų, susijusių 

su kitų šalių švietimo sistemomis ir kvalifi kacijomis.

Komisija taip pat sukūrė įvairių visoje ES naudojamų priemonių, kurių tikslas – 

vienu ar kitu būdu paaiškinti ir pripažinti studijas kitoje Europos šalyje:

• Europos kvalifi kacijų sandara – priemonė, kuria skirtingų šalių kvalifi kaci-

jos susiejamos su bendra Europos orientacine sistema. Visiškai įgyvendi-

nus šią priemonę turėtų tapti lengviau palyginti skirtingose ES valstybėse 

narėse įgytų kvalifi kacijų lygį.

• Diplomo priedas – prie diplomo, kuriuo suteikiamas mokslo laipsnis, 

ar kito diplomo pridedamas dokumentas, kuriame aprašytas baigtų 

studijų turinys ir lygmuo. Pridėti prie diplomo priedą ar ne, sprendžia 

diplomą išduodantis universitetas arba kita įstaiga, tačiau tą daryti itin 

skatinama. Už aukštąjį mokslą atsakingi Bolonijos procese dalyvaujan-

čių šalių (įskaitant visų ES valstybių narių) ministrai 2003 m. nusprendė, 

kad nuo 2005 m. visiems studijas baigiantiems studentams turėtų būti 

automatiškai ir nemokamai išduodamas diplomo priedas, parengtas 

plačiausiai Europoje vartojama kalba43. 

• Europos kreditų perkėlimo sistema – sistema, pagal kurią studentai gali 

kaupti įgytus aukštojo mokslo kreditus, grindžiamus mokymosi rezulta-

tais ir konkretaus kurso darbo krūviu. Dauguma valstybių narių Europos 

kreditų perkėlimo sistemą įtraukė į nacionalinius aukštojo mokslo teisės 

aktus dėl pirmojo ir antrojo ciklų (bakalauro ir magistrantūros) studijų 

programų. 

Visomis šiomis priemonėmis galima padėti kitų ES šalių universitetams ir darb-

daviams suprasti studijas baigusio asmens įgytą kvalifi kaciją.

4.4. Teisinės ES priemonės
Tam tikrais išskirtiniais atvejais Komisija yra pradėjusi pažeidimo procedūras prieš 

valstybes nares. Šios procedūros nebūtinai pasiekia Teismą, nes problemos su 

valstybėmis narėmis dažnai išsprendžiamos dialogo būdu.

Per daugelį metų keli profesinių kvalifi kacijų pripažinimo atvejai44 buvo netie-

siogiai susiję su akademiniu pripažinimu ir ES piliečių laisvo judėjimo principu, 

kuriuo tas pripažinimas pagrįstas.

• Pavyzdžiui, Komisija manė, kad vyriausybė ėmė per didelį mokestį 

už kitoje valstybėje narėje įgytų kvalifi kacijų pripažinimą. Jei imamas 

mokestis yra aiškiai didesnis už susijusias faktines administracines išlai-

das, Komisija mano, kad tokiomis didesnėmis išlaidomis studentai gali 
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būti baudžiami už tai, kad pasirinko studijas užsienyje, taigi tokio dydžio 

mokestis nesuderinamas su ES teise45. 

• Sprendime Komisija prieš Ispaniją inžinieriai nebuvo paaukštinti dėl to, 

kad jie kvalifi kacijas buvo įgiję kitoje valstybėje narėje. Teismas pabrėžė, 

kad viešojo administravimo sektoriuje pagal profesiją, kuri remiantis 

profesinių kvalifi kacijų pripažinimo direktyva yra reglamentuojama, dir-

bančių darbuotojų paaukštinimas negali būti siejamas su būtinybe, be 

profesinio pripažinimo,46 siekti akademinio atitikmens. 

• Sprendime Komisija prieš Graikiją47 valstybė nuolat atsisakydavo pripa-

žinti frančizės pagrindu veikiančių universitetų diplomus. Šie universite-

tai – tai įstaigos, sudariusios sutartį su užsienio universitetu, kai mokymas 

teikiamas frančizės pagrindu veikiančioje įstaigoje, tačiau jį patvirtina ir 

kvalifi kaciją suteikia kitoje valstybėje narėje įsisteigusi mokymo įstaiga. 

Todėl minėtų universitetų diplomai yra kitos valstybės narės suteikiamos 

kvalifi kacijos. Teismas nusprendė, kad mokymo kokybę vertinti teisę turi 

valstybė narė, kurioje išduodami diplomai. Kadangi tokie diplomai yra 

kitos valstybės narės suteikiamos kvalifi kacijos, tam tikromis aplinkybė-

mis tų institucijų diplomams gali būti taikoma Direktyva 2005/36/EB48. 

Todėl Graikijos valdžios institucijos privalėjo pripažinti minėtus diplomus, 

kad būtų galima įgyti reglamentuojamą profesiją. Toks pats principas 

taikomas nuotoliniu mokymosi būdu įgytoms kvalifi kacijoms. 

• Be to, dėl visiško atsisakymo pripažinti frančizės pagrindu veikiančių 

universitetų diplomus studentai tokių kursų greičiausiai nesirinktų ir taip 

būtų ribojama su universitetų steigimu susijusi laisvė49. 

• Galiausiai byloje Kraus buvo priimtas spendimas, jog valstybės narės 

gali reikalauti, kad jų piliečiai turėtų administracinį leidimą naudoti aka-

deminį vardą (pvz., „dr.“). Taip buvo nuspręsta dėl būtinybės apsaugoti 

visuomenę nuo piktnaudžiavimo akademiniais vardais, kurie galėjo būti 

suteikti netinkamai. Tačiau leidimo suteikimo procedūra turi būti teisinga 

ir proporcinga50.
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5. IŠVADOS
Kaip nurodyta šiame dokumente, Sutartyse, kaip jos išaiškintos teismų sprendi-

muose, nustatytos tam tikros studentų migrantų teisės. 

• Pateikę prašymą užsienio universitetui ar kitai mokymo įstaigai, ES 
piliečiai turėtų būti priimami tokiomis pat sąlygomis kaip prašymus 
pateikę vietos gyventojai. 

• Mokestis už mokslą, įskaitant nuotolinį mokymąsi, turėtų būti toks 
pats visiems ES studentams, o paskolos mokesčiui už mokslą kom-
pensuoti (jei jos numatytos) turėtų būti teikiamos visiems vieno-
domis sąlygomis. 

• Jei užsienyje studijuojantiems studentams būtina fi nansinė parama, 
jie gali gauti savo vyriausybės skiriamą stipendiją, o vyriausybės, 
kurios šią stipendiją leidžia perkelti, tokiu atveju negali taikyti 
neproporcingų perkėlimo sąlygų. Tačiau vyriausybės neprivalo 
teikti paskolų gyvenimo išlaidoms į jų šalį studijuoti atvykusiems 
studentams, jei jie neturi nuolatinio gyventojo statuso.

• Jei kursas, kurį studentas nori pasirinkti dėstomas ne pirmąja stu-
dento kalba, universitetas gali reikalauti pateikti kalbos įgūdžius 
įrodantį dokumentą arba išlaikyti atitinkamą kalbos egzaminą, kad 
įsitikintų, jog studentas galės baigti kursą. 

• Atvykus į naująją šalį studentams privalo būti taikomos tokios pat 
sąlygos kaip vietos studentams. 

• Studentams grįžus į savo šalį ir paprašius pripažinti užsienyje įgytas 
kvalifi kacijas, valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad jie nebūtų 
baudžiami už tai, kad pasinaudojo judumo teise. 

Nepaisant išsamios teisinės sistemos, pagal kurią skatinamas studentų judumas, 

ir toliau kai kuriais konkrečiais atvejais kyla problemų, nes netinkamai taikomos 

taisyklės. Komisijos tarnybos tikisi, kad šis vadovas padės suteikti aiškumo šioje 

srityje ir piliečiams bus lengviau naudotis teise laisvai judėti mokymosi tikslais. 

Šie reikalavimai yra minimalūs standartai. Valstybės narės ir toliau gali viršyti 

tai, kas būtina ir griežtai nustatyta teisės aktais, ir imtis kitų priemonių judu-

mui skatinti. Pavyzdžiui, kai kuriose šalyse visi ES studentai gali gauti stipendiją 

nepriklausomai nuo to, kaip ilgai jie ten gyvena51. Sąjungos tikslas – labai padi-

dinti judumą mokymosi tikslais, todėl Komisija itin skatina šią veiklą. Komisijos 

tarnybos toliau bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, sprendžiant atskirus 

klausimus pagal šiame dokumente išdėstytus principus.

Be aprašytos teisinės sistemos, studentų judumą toliau varžo įvairios praktinės 

kliūtys. 2001 m. paskelbtoje Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje52 

valstybės narės raginamos šalinti tokias judumo kliūtis, inter alia, sudarant palan-

kesnes sąlygas studentams naudotis kilmės šalies mokamomis stipendijomis ir 

teikiama parama jiems besimokant užsienyje, apsvarstyti, kokiu mastu judūs 

studentai galėtų naudotis studentams teikiama priimančiosios šalies parama, ir 

palengvinti akademinį studijų laikotarpių užsienyje pripažinimą kilmės valstybėje 

narėje. 2006 m. rekomendacija valstybės narės paragintos priimti Europos mobi-

lumo kokybės chartiją53. Įgyvendindama iniciatyvą „Judus jaunimas“ Komisija 

teikia Tarybos rekomendacijos dėl jaunimo judumo mokymosi tikslais skatinimo 

pasiūlymą. Šio pasiūlymo tikslas bus spręsti tokius klausimus kaip informacijos 

apie judumo mokymosi tikslais galimybes teikimas, kalbinis ir kultūrinis pasiren-

gimas judumo pagal mokymosi programą tikslais, judumo kokybės gerinimas ir 

įvairių suinteresuotųjų šalių partnerystės judumo srityje skatinimas.
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I PRIEDAS. 
PROGRAMOS ERASMUS 
STUDENTŲ TEISĖS
Be šiame dokumente išdėstytų bendrųjų teisių ES pro-

gramoje Erasmus dalyvaujantys studentai pagal Erasmus 

studentų chartiją turi teisę tikėtis, kad:

• siunčiantysis ir priimantysis universitetai yra pasi-

rašę tarpusavio susitarimą; 

• siunčiančioji ir priimančioji institucijos prieš stu-

dentui išvykstant pasirašys studijų ar praktikos 

sutartį, kurioje bus pateikta išsami informacija 

apie numatomą veiklą užsienyje, įskaitant infor-

maciją apie studijų kreditų kaupimą; 

• Erasmus studijų laikotarpiu nereikės mokėti 

priimančiajam universitetui jokių mokesčių už 

mokslą, registraciją, egzaminus, naudojimąsi 

laboratorijomis ir bibliotekomis; 

• siunčiantysis universitetas užtikrins visapusišką 

judumo laikotarpiu tinkamai atliktos veiklos aka-

deminį pripažinimą pagal studijų arba praktikos 

sutartį; 

• veiklos užsienyje pabaigoje studentas gaus 

patvirtintą priimančiosios institucijos arba įmo-

nės akademinę pažymą apie studijas arba vei-

klą. Šioje pažymoje nurodomi veiklos rezultatai, 

sukaupti kreditai ir pažymiai. Jei pagal įprastą 

mokymo planą atlikti praktiką nereikalaujama, 

informacija apie praktiką įtraukiama į diplomo 

priedą; 

• priimančiajame universitete jam bus sudaromos 

tokios pačios sąlygos, kaip ir vietos studentams; 

• jis galės susipažinti su siunčiančiojo ir priiman-

čiojo universitetų Erasmus universitetų chartija 

ir Patvirtinimu dėl Erasmus politikos; 

• studijų užsienyje laikotarpiu jam bus toliau 

mokamos gimtosios valstybės stipendijos ir 

(arba) paskolos. 

II PRIEDAS. 
ŠEIMOS NARIAI IR NE 
ES ŠALIŲ STUDENTAI 

1. Teisė gyventi šalyje 
Šeimos nariai, kurie pagal Direktyvą 2004/38/EB54 turi 

teisę lydėti ES studentus arba prie jų prisijungti:

• sutuoktinis;

• registruotas partneris (jei pagal priimančiosios 

valstybės narės teisės aktus registruota partne-

rystė prilygsta santuokai); 

• jaunesni kaip 21 m. vaikai arba išlaikomi asme-

nys, įskaitant tuos, kuriuos išlaiko sutuoktinis 

arba partneris.

Šie šeimos nariai nepriklausomai nuo jų pilietybės turi teisę 

gyventi su ES studentu kitoje valstybėje narėje, jei studen-

tas atitinka minėtos direktyvos 7 straipsnio 1 dalies sąlygas 

gyventi ilgiau kaip tris mėnesius. 

Kiti išlaikomi šeimos nariai, kaip antai tėvai arba seneliai, 

ir partneriai, kurių priimančiosios valstybės narės nepripa-

žįsta kaip registruotų partnerių, neturi teisės gyventi šalyje, 

tačiau valstybės narės valdžios institucijos turėtų stengtis 

sudaryti palankesnes sąlygas jiems įvažiuoti į šalį ir gauti 

leidimą joje gyventi55.

Dėl šeimos narių, kurie nėra ES piliečiai ir dar negyvena 

ES šalyje, priimančioji valstybė narė gali reikalauti, kad jie 
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kreiptųsi dėl įvažiavimo į šalį vizos, kuri turėtų būti išduo-

dama nemokamai ir netaikant nereikalingų formalumų.

Ne ES šalių studentai

ES norintys studijuoti ne ES šalių studentai privalo tenkinti 

tam tikras sąlygas. Jie privalo:

• būti priimti į aukštojo mokslo instituciją, kurioje 

ketina studijuoti;

• pateikti įrodymų, kad turi pakankamai lėšų 

gyvenimo, studijų ir grįžimo namo išlaidoms 

padengti; 

• turėti sveikatos draudimą, pagal kurį asmuo 

apdraustas nuo grėsmių, nuo kurių paprastai 

draudžiami valstybės narės piliečiai; 

• pateikti įrodymų (jei to reikalauja valstybė narė), 

kad pakankamai moka kalbą, kuria dėstomas 

kursas; 

• pateikti įrodymų (jei to reikalauja valstybė narė), 

kad mokesčiai už studijas sumokėti. 

Ne ES šalių studentai taip pat turi turėti galiojantį kelionės 

dokumentą. Valstybė narė gali reikalauti, kad jis galiotų 

bent planuojamu buvimo šalyje laikotarpiu.

Valstybės narės turėtų stengtis sudaryti sąlygas lengviau 

įvažiuoti į šalį ne ES šalių studentams, kurie dalyvauja ES 

programose, kuriomis skatinamas judumas į Sąjungą ir joje.

Studentams leidimas gyventi turėtų būti išduodamas 

mažiausiai metams ir atnaujinamas, jei studentai tenkina 

būtinas sąlygas.

2. Ne ES šalių studentai. 
Ilgalaikių gyventojų 
teisės

Ne ES piliečiai, kurie valstybėje narėje teisėtai išgyvena 

visą penkerių metų laikotarpį, įgyja ilgalaikio gyventojo 

statusą56. Tačiau ne ES piliečiams, kurie šalyje gyvena stu-

dijų tikslais, taikomos specialios sąlygos. Kad galėtų kreiptis 

dėl ilgalaikio gyventojo statuso, jie privalo būti įgiję teisę 

gyventi šalyje (pavyzdžiui, turėti leidimą gyventi, kuris jiems 

suteikiamas atsižvelgiant į nuolatinį darbą), pagal kurią 

jiems būtų suteiktas minėtas statusas. Šiuo atveju apskai-

čiuojant penkerių metų laikotarpį gali būti atsižvelgta tik 

į pusę gyvenimo šalyje mokymosi arba stažuotės tikslais 

laikotarpių. 

Ilgalaikiai gyventojai turi teisę, kad jiems būtų taikomos 

tokios pat sąlygos, susijusios su, inter alia, švietimu ir 

mokymu (įskaitant galimybę gauti studijų stipendiją57), 

socialine parama58, užimtumu ir socialine apsauga pagal 

nacionalinę teisę, kaip valstybės narės, kuri yra jų regis-

truota arba įprasta gyvenamoji vieta, piliečiai. Tačiau kaip 

ir kitų ES valstybių narių gyventojai jiems gali reikėti įrodyti 

kalbos mokėjimo įgūdžius, būtinus studijoms.

Ilgalaikiai gyventojai studijų tikslais gali vykti į kitą valstybę 

narę.

Jie gali įgyti teisę gyventi pastarojoje valstybėje narėje 

ilgiau nei tris mėnesius, jei tenkina tam tikras sąlygas. Jie 

privalo:

• turėti pastovių ir reguliarių išteklių, kad galėtų 

išlaikyti save ir savo šeimą, neprašydami valsty-

bės narės socialinės paramos;

• turėti sveikatos draudimą, pagal kurį asmuo 

apdraustas nuo grėsmių antrojoje valstybėje 

narėje;

• pateikti įrodymų (jei to reikalauja antroji valstybė 

narė), kad jie priimti į akredituotą įstaigą.

Ne ES piliečiams gavus ilgalaikio gyventojo statusą antro-

joje valstybėje narėje, jiems privalo būti taikomos tokios 

pat sąlygos kaip tos valstybės piliečiams. 
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III PRIEDAS. 
SUTARTIES DĖL 
EUROPOS SĄJUNGOS 
VEIKIMO IŠTRAUKOS
18 straipsnis (buvęs EB sutarties 12 straipsnis)

Sutarčių taikymo srityje, nepažeidžiant jose esančių specialių 

nuostatų, draudžiama bet kokia diskriminacija dėl pilietybės.

Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą 

teisėkūros procedūrą, gali priimti tokią diskriminaciją drau-

džiančias taisykles.

20 straipsnis (buvęs EB sutarties 17 straipsnis)

1. Įvedama Sąjungos pilietybė. Kiekvienas asmuo, turintis 

valstybės narės pilietybę, yra Sąjungos pilietis. Sąjungos 

pilietybė ne pakeičia valstybės pilietybę, bet ją papildo.

2. Sąjungos piliečiai turi Sutartyse numatytas teises ir parei-

gas. Jie, be kita ko, turi:

a) teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių 

teritorijoje;

b) teisę balsuoti ir būti kandidatais Europos Parla-

mento ir vietos savivaldos rinkimuose valstybėje 

narėje, kurioje jie gyvena, tomis pačiomis sąly-

gomis kaip tos valstybės piliečiai;

c) būdami trečiosios šalies, kurioje valstybė narė, 

kurios piliečiai jie yra, neturi atstovybės, teritori-

joje, teisę į bet kurios kitos valstybės narės diplo-

matinių ir konsulinių įstaigų teikiamą apsaugą 

tomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos valstybės 

piliečiai;

d) teisę pateikti peticijas Europos Parlamentui, 

kreiptis į Europos ombudsmeną, taip pat kreiptis 

į Sąjungos institucijas ir patariamuosius orga-

nus bet kuria Sutarčių kalba bei ta pačia kalba 

gauti atsakymą.

Naudojimosi šiomis teisėmis sąlygas ir ribas nustato Sutartys 

ir joms įgyvendinti skirtos priemonės.

21 straipsnis (buvęs EB sutarties 18 straipsnis)

1. Kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsi-

gyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis Sutartyse 

ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribo-

jimų ir sąlygų.

2. Jei paaiškėtų, kad šiam tikslui pasiekti Sąjungai reikia imtis 

veiksmų, o Sutartys nesuteikia tam reikalingų įgaliojimų, 

Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą 

teisėkūros procedūrą, gali priimti nuostatas, numatančias 

padėti naudotis šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis teisė-

mis.

3. Tiems patiems, kaip ir 1 dalyje nurodytiems tikslams, ir 

jei Sutartys nesuteikia tam reikalingų įgaliojimų veikti, 

Taryba, spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą, 

gali patvirtinti priemones, susijusias su socialiniu draudimu 

ar socialine apsauga. Taryba, pasikonsultavusi su Europos 

Parlamentu, sprendžia vieningai.

165 straipsnis (buvęs EB sutarties 149 straipsnis)

1. Sąjunga prie geros kokybės švietimo plėtojimo prisideda 

skatindama valstybių narių bendradarbiavimą ir prireikus 

paremdama bei papildydama jų veiksmus, kartu visiškai 

pripažindama valstybių narių atsakomybę už mokymo 

turinį ir švietimo sistemų organizavimą ir gerbdama jų 

kultūrų bei kalbų įvairovę.

 Sąjunga prisideda prie Europos sporto reikalų skatinimo, 

kartu atsižvelgdama į jo specifi nį pobūdį, savanoriška vei-

kla paremtas struktūras bei jo socialinę ir švietimo funkciją.

2. Sąjunga savo veiksmais siekia:

 – plėtoti europinę pakraipą švietimo srityje, ypač 

mokant valstybių narių kalbų ir jas populiari-

nant;

 – skatinti studentų ir dėstytojų judėjimą, inter alia, 

skatinant akademinį diplomų ir studijų trukmės 

pripažinimą;

 – remti švietimo įstaigų bendradarbiavimą;

 – plėtoti keitimąsi informacija ir patirtimi bendrais 

valstybių narių švietimo sistemų klausimais;

 – skatinti plėsti jaunimo ir socialinės-pedagogi-

nės pakraipos instruktorių mainus ir skatinti 

jaunimą dalyvauti Europos demokratiniame 

gyvenime;

 – skatinti nuolatinio švietimo plėtrą;

 – plėtoti europinę pakraipą sporto srityje, skati-

nant teisingumą bei atvirumą sporto varžybose 

ir už sportą atsakingų organizacijų bendradar-

biavimą, taip pat saugant sportininkų, ypač 

pačių jauniausių, fi zinį ir moralinį integralumą.

3. Sąjunga ir valstybės narės skatina bendradarbiavimą švie-

timo ir sporto srityse su trečiosiomis šalimis ir kompeten-

kg103668_LT_b.indd   26 15/06/11   14:26



27

tingomis tarptautinėmis organizacijomis, ypač su Europos 

Taryba.

4. Kad padėtų pasiekti šiame straipsnyje minėtus tikslus:

 – Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal 

įprastą teisėkūros procedūrą, pasikonsultavę su 

Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei 

Regionų komitetu, priima skatinančias priemo-

nes, išskyrus bet kokį valstybių narių įstatymų ir 

kitų teisės aktų derinimą;

 – Taryba Komisijos pasiūlymu priima rekomen-

dacijas.

166 straipsnis (buvęs EB sutarties 150 straipsnis)

1. Sąjunga įgyvendina profesinio mokymo politiką, kuri remia 

ir papildo valstybių narių veiksmus, kartu pripažindama 

visišką valstybių narių atsakomybę už profesinio mokymo 

turinį ir organizavimą.

2. Sąjunga savo veiksmais siekia:

 – palengvinti prisitaikyti prie priemonės per-

mainų, ypač vykstant profesiniam mokymui ir 

perkvalifi kavimui;

 – tobulinti pradinį it tolesnį profesinį mokymą 

siekiant palengvinti profesinę integraciją ir 

reintegraciją į darbo rinką;

 – palengvinti profesinio mokymo prieinamumą ir 

skatinti instruktorių ir apmokamų asmenų, ypač 

jaunimo, judėjimą;

 – skatinti švietimo ar mokymo įstaigų ir firmų 

bendradarbiavimą mokymo srityje;

 – plėtoti keitimąsi informacija ir patirtimi bendrais 

valstybių narių mokymo sistemų klausimais.

3. Sąjunga ir valstybės narės skatina bendradarbiavimą pro-

fesinio mokymo srityje su trečiosiomis šalimis ir kompeten-

tingomis tarptautinėmis organizacijomis.

4. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą 

teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu, priima 

priemones, padėsiančias siekti šiame straipsnyje nurodytų 

tikslų, išskyrus bet kokį valstybių narių įstatymų ir kitų teisės 

aktų derinimą, ir Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 

priima rekomendacijas.

IV PRIEDAS. 
AKTUALIAUSIŲ TEISMO 
BYLŲ, SUSIJUSIŲ 
SU JUDUMU ŠVIETIMO 
IR MOKYMOSI TIKSLAIS, 
SĄRAŠAS
Galimybė gauti išsilavinimą

Gravier prieš Liežo miestą, byla 293/83;

Blaizot prieš Liežo universitetą, byla 24/86; 

Lair prieš Hanoverio universitetą, byla 39/86;

Brown prieš Škotijos reikalų ministrą, byla 197/86; 

Komisija prieš Belgiją, byla C-65/03;

Komisija prieš Austriją, byla C-147/03;

Bressol ir kiti prieš prancūzų bendruomenės vyriausybę, byla 

C-73/08.

Stipendijos arba paskolos gyvenimo išlaidoms

Grzelczyk prieš „Centre public d’aide sociale d’Ottignies-Lou-

vain-la-Neuve“, byla C-184/99;

D’Hoop prieš „Offi  ce national de l’emploi“, byla C-224/98;

Bidar prieš Londono rajoną Ilingą ir Švietimo ir įgūdžių minis-

trę, byla C-209/03;

Morgan prieš Bezirksregierung Köln ir Bucher prieš Landrat 

des Kreises Düren, 

sujungtos bylos C-11/06 ir C-12/06;

Förster prieš Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, 

byla C-158/07.

Kvalifi kacijų pripažinimas

Kraus prieš Badeno-Viurtembergo žemę, byla C-19/92;

Neri prieš Europos ekonomikos mokyklą, byla C-153/02;

Komisija prieš Graikiją, byla C-274/05;

Komisija prieš Ispaniją, byla C-286/06.

kg103668_LT_b.indd   27 15/06/11   14:26



28

ENDNOTES
1 COM(2010) 135.
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4 Reglamentuojama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2005/36/EB.

5 Buvęs EEB sutarties 128 straipsnis.

6 1983 m. liepos 13 d. Teismo sprendimas Forcheri, byla 152/82, 

Rink. 1983 m., p. 02323.

7 1985 m. vasario 13 d. Teismo sprendimas Gravier, byla 293/83, 

Rink. 1985 m., p. 00593.

8 1988 m. vasario 2 d. Teismo sprendimas Blaizot, byla 24/86, 

Rink. 1988 m., p. 00379.
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pos Sąjungos veikimo 165 straipsnis.

10 Žr. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 ir 21 straipsnius.

11 2001 m. rugsėjo 20 d. Teismo sprendimas Grzelczyk, byla 

C-184/99, Rink. 2002 m., p. I-00663.

 „Sąjungos pilietybe siekiama suteikti valstybių narių piliečiams 

esminį statusą, dėl kurio tokioje pačioje situacijoje esantiems 

asmenims pagal teisę turi būti taikomos vienodos sąlygos, 

neatsižvelgiant į jų pilietybę, jei aiškiai nenustatyta jokia išim-

tis“ (31 punktas).

12 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 18 straipsnis.

13 2010 m. balandžio 13 d. sprendimas Bressol, byla C-73/08.
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ir universitetinį mokymą, praėjusio amžiaus paskutinio dešim-

tmečio pradžioje Teismas nusprendė, kad ši teisė taikoma ne tik 

atitinkamos mokymo įstaigos išdėstytiems reikalavimams, kaip 
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15 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direk-

tyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
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16 Žr. direktyvos 16 straipsnį.

17 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/114/EB dėl tre-
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ataskaitą turi pateikti šiais metais.

19 6 straipsnio 2 dalis.

20 Žr. 1998 m. birželio mėn. Europos Teisingumo Teismo spren-

dimų Lair, byla 39/86, Rink. 1988 m., p. 03161, 16 punktą ir 

Brown, byla 197/86, Rink. 1988 m., p. 03205, 17 punktą.

21 2000 m. birželio 6 d. Teismo sprendimas Angonese, byla 

C-281/98, Rink. 2000 m., p. I-04139.

22 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsnio 2 dalies 

šeštoji įtrauka: „Sąjunga savo veiksmais siekia: ...skatinti nuo-

tolinio švietimo plėtrą; ...“.

23 Užtikrinta pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 

straipsnį (buvęs EB sutarties 49 straipsnis).

 „Pagal toliau išdėstytas nuostatas Sąjungoje uždraudžiami 

laisvės teikti paslaugas apribojimai, taikomi valstybių narių 
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24 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 18 ir 20 straipsniai.

25 Reglamento 1612/68 7 straipsnyje nustatyta kad: 

 „1.  Darbuotojui, jei jis yra valstybės narės pilietis, turi būti 

sudarytos tos pačios įdarbinimo ir darbo sąlygos, kaip ir 

piliečiui tos valstybės narės, kurioje jis dirba, nepaisant jo 

pilietybės, ypač nustatant atlyginimą ir atleidžiant iš darbo, 

o bedarbystės atveju – grąžinant arba vėl priimant į darbą.

 2.  Jis naudojasi tomis pačiomis socialinėmis ir mokestinėmis 

lengvatomis kaip ir vietiniai darbuotojai.“

26 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 ir 21 straipsniai.

27 Kaip nustatyta Direktyvos 2004/38/EB 24 straipsnyje:

 „1.  Taikant tokias specialiąsias nuostatas, kurios aiškiai numaty-

tos Sutartyje ir antriniuose teisės aktuose, visiems Sąjungos 

piliečiams, pagal šią direktyvą gyvenantiems priimančio-

sios valstybės narės teritorijoje, Sutarties taikymo srityje 

taikomas vienodas traktavimas kaip ir tos valstybės narės 

piliečiams. Ši teisė suteikiama ir šeimos nariams, kurie nėra 

valstybės narės piliečiai ir turi teisę gyventi šalyje arba nuo-

latinio gyvenimo šalyje teisę.

 2.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, priimančioji valstybės 

narė neįpareigojama suteikti socialinės paramos teises per 

pirmuosius tris gyvenimo šalyje mėnesius arba, kai taikytina, 

ilgesnį 14 straipsnio 4 dalies b punkte numatytą laikotarpį, ir 

neįpareigojama iki įgyjant nuolatinio gyvenimo šalyje teisę 

suteikti paramą studijoms, įskaitant profesinį parengimą, 

susidedančią iš studento stipendijų ar paskolų, asmenims, 

išskyrus darbuotojus, savarankiškai dirbančiuosius, tokį sta-

tusą išlaikančius asmenis ir jų šeimos narius.“

28 Iš 27 ES valstybių narių tik trys teikia paramą bet kurioje Europos 

aukštojo mokslo erdvės šalyje studijuojantiems studentams, 

netaikydamos jokių papildomų sąlygų tiems, kurie studijuoja 

tose šalyse ir prašo minėtos paramos – Belgija (vokiškai kal-

banti bendruomenė), Liuksemburgas ir Nyderlandai. Keturios 

valstybės narės netaiko paramos perkėlimo principo iš viso – 

Italija (išskyrus du autonominius regionus), Latvija, Lenkija ir 

Rumunija. Daugiau informacijos pateikta 2009 m. kovo mėn. 

Eurydice ataskaitoje „Europos aukštasis mokslas. Bolonijos pro-

ceso plėtotė“.

29 2007 m. spalio 23 d. Teismo sprendimus Morgan ir Bucher, 

sujungtos bylos C-11/06 ir 12/06, Rink. 2007 m., p. I-09161.

30 2005 m. kovo 15 d. Teismo sprendimas Bidar, byla C-209/03, 

Rink. 2005 m., p. I-02119. Šis sprendimas priimtas jau parengus 

direktyvą, tačiau prieš jai įsigaliojant Teismo sprendimu. 

31 Žr. 23 išnašą.

32 Pagal Direktyvą 2004/38/EB.

33 2008 m. lapkričio 18 d. Teismo sprendimas Förster, byla 

C-158/07, Rink. 2008 m., p. I-08507.

34 Sprendimo 54 punktas.

35 Pagal Direktyvos 2004/38/EB 24 straipsnį.
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36 2007 m. rugsėjo 11 d. Teismo sprendimas Schwarz ir Gootjes 

Schwarz, byla C-76/05, Rink. 2007 m., p. I-06849.

37 Direktyvos 2004/114/EB 17 straipsnis.

38 Kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

2005/36/EB.
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40 2001 m. liepos 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomen-

dacija dėl studentų, besimokančių asmenų, savanorių, ben-

drųjų ir profesinių dalykų mokytojų mobilumo (2001/613/EB), 
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41 165 straipsnis:

 Sąjunga savo veiksmais siekia:

 – plėtoti europinę pakraipą švietimo srityje, ypač mokant vals-
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akademinį diplomų ir studijų trukmės pripažinimą;.....

42 www.enic-naric.net/.
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pdf.
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niją, byla C-286/06, Rink. 2008 m., p. I-08025. ˇr. sprendimo 
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48 Kad direktyva būtų taikoma frančizės pagrindu veikiančios 

mokymo įstaigos išduodamiems diplomams, tokių įstaigų 
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mus išduodančios institucijos. Frančizės pagrindu veikiančios 
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narėje, kurioje įsisteigusi diplomus išduodanti įstaiga. Galiau-

siai frančizės pagrindu veikiančios įstaigos diplomais turi būti 

užtikrinamos tokios pat teisės dirbti pagal profesiją valstybėje 

narėje, kurioje įsisteigusi diplomus išduodanti įstaiga.

49 2003 m. lapkričio 13 d. Teismo sprendimas Valentina Neri, byla 

C-153/02, Rink. 2003 m., p. I-13555.

50 1993 m. kovo 31 d. Teismo sprendimas Kraus, byla C-19/92, 

Rink. 1993 m., p. I-01663.

51 Studentai, norėdami sužinoti savo teises, turėtų kreiptis į ati-

tinkamos šalies valdžios institucijas. Kai kurių naudingų saitų ir 

kitos informacijos galima rasti http://ec.europa.eu/youreurope/

citizens/education/university/fees/index_en.htm?profi le=0.

52 2001 m. liepos 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reko-

mendacija dėl studentų, besimokančių asmenų, savanorių, 

bendrųjų ir profesinių dalykų mokytojų mobilumo Bendrijoje 

(2001/613/EB).

53 Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl tarptauti-

nio mobilumo Bendrijoje švietimo ir mokymo tikslais: Europos 

mobilumo kokybės chartija (2006/961/EB).

54 7 straipsnio 4 dalis.

55 3 straipsnio 2 dalis.

56 2003 m. lapkričio 25d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl tre-

čiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai statuso.

57 Tačiau studijų stipendijų sąvokai profesinio mokymo srityje 

nepriskiriamos priemonės, kurios yra fi nansuojamos pagal soci-

alinės paramos sistemas. Be to, valstybės narės gali atsižvelgti į 

faktą, kad Sąjungos piliečiai gali gauti tą pačią lengvatą kilmės 

šalyje.

58 Šiuo atveju valstybės narės turi teisę ilgalaikiams gyventojams 

išmokas sumažinti iki minimalių išmokų (parama minimalias 
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tėvystės ir ilgalaikės priežiūros atveju).
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Tavo, kaip judaus studento, teisės 

Judžių Europos Sąjungos studentų teisių vadovas

Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras

2011 – 29 p. – 25 x 17,6 cm

ISBN 978-92-79-17768-2
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KAIP ĮSIGYTI ES LEIDINIŲ
Nemokamų leidinių galite įsigyti:

 > svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

 > Europos Sąjungos atstovybėse arba delegacijose. 

Jų adresus rasite svetainėje: http://ec.europa.eu arba sužinosite 

kreipęsi faksu: +352 2929-42758.

Parduodamų leidinių galite įsigyti:

 > svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Prenumeruoti leidinius (pvz., metines Europos Sąjungos ofi cialiojo leidinio serijas, 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos rinkinius) galite:

 > tiesiogiai iš Europos Sąjungos leidinių biuro platintojų 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_lt.htm).

kg103668_LT_b.indd   31 15/06/11   14:26



N
C

-3
2

-1
0

-5
5

6
-L

T
-C

d
o

i:1
0

.2
7

6
6

/8
3

3
2

7
 

IS
B

N
 9

7
8

-9
2

-7
9

-1
7

7
6

8
-2

©
 E

u
ro

p
o

s
 S

Ð
ju

n
g

a
 /

 F
o

to
s
: 

iS
to

c
k

Youth on the Move: http://europa.eu/youthonthemove 

Youth Information: http://europa.eu/youth

European Job Mobility Portal : http://ec.europa.eu/eures 

Help and advice on life, work and travel in the EU: http://ec.europa.eu/youreurope 

European Commission: Education and Training: http://ec.europa.eu/education

European Commission: Employment, Social Aff airs and Inclusion: http://ec.europa.eu/social

ISBN 978-92-79-17768-2

kg103668_LT_b.indd   32 15/06/11   14:26


	TURINYS
	1. ĮVADAS
	1.1. Aplinkybės ir tikslai
	1.2. Taikymo sritis

	2. GALIMYBĖ GAUTIIŠSILAVINIMĄ
	2.1. Teisė laisvai judėti
	2.2. Laisvo judėjimo kliūtys –tiesioginė ir netiesioginėdiskriminacija
	2.3. Studentų teisė gyventiatitinkamoje šalyje
	2.4. Mokestis už mokslą
	2.5. Kalbos reikalavimai

	2.6. Nuotolinis mokymasis
	3. STUDENTŲ TEISĖSPRIIMANČIOJOJEVALSTYBĖJE NARĖJE
	3.1. Teisė į išmokas
	3.2. Skirtingos galimybės gautistipendijas ir paskolasgyvenimo išlaidoms
	3.3. Pigesnis važiavimasviešuoju transportu
	3.4. Studentų apgyvendinimas
	3.5. Mokesčių lengvatos kilmėsvalstybėje narėje

	4. KVALIFIKACIJŲPRIPAŽINIMAS
	4.1. Akademinio pripažinimonustatymas
	4.2. Valstybių narių ir EuroposSąjungos atsakomybė
	4.3. ES privalomos teisinėsgalios neturinčiospriemonės
	4.4. Teisinės ES priemonės

	5. IŠVADOS
	I PRIEDAS.PROGRAMOS ERASMUSSTUDENTŲ TEISĖS
	II PRIEDAS.ŠEIMOS NARIAI IR NEES ŠALIŲ STUDENTAI
	III PRIEDAS.SUTARTIES DĖLEUROPOS SĄJUNGOSVEIKIMO IŠTRAUKOS
	IV PRIEDAS.AKTUALIAUSIŲ TEISMOBYLŲ, SUSIJUSIŲSU JUDUMU ŠVIETIMOIR MOKYMOSI TIKSLAIS,SĄRAŠAS
	ENDNOTES


