STUDIJOS IR MOKYMASIS
JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE
„BREXIT’O“ BE SUSITARIMO ATVEJU

2019 m. kovo mėn.
Turite žinoti, kad išstojimo be susitarimo atveju JK studijuojantiems ar besimokantiems ES piliečiams bus taikomos
Jungtinės Karalystės taisyklės dėl gyvenamosios vietos.
Jungtinės Karalystės Vyriausybė paskelbė, kad asmenims, kurie neketina Jungtinėje Karalystėje likti ilgiau nei tris
mėnesius, kreiptis dėl imigracijos statuso ar vizos nereikia. Tačiau jei norite šalyje likti ilgiau nei tris mėnesius,
turėsite kreiptis dėl „European Temporary Leave to Remain“1.

Esu programos „Erasmus+“ studentas ir JK išstojimo iš Europos Sąjungos
dieną studijuosiu JK universitete. Ar galėsiu tęsti studijas?
Taip. Europos Parlamentas ir Taryba susitarė dėl Reglamento, kuriuo užtikrinama, kad vykstantys studijų mainai
nenutrūktų.
Reglamentas taikomas aukštųjų mokyklų studentams, pameistriams, profesinių mokyklų moksleiviams,
neformaliojo mokymosi veikloje dalyvaujantiems jaunuoliams, švietimo ir mokymo įstaigų darbuotojams, su
jaunimu dirbantiems asmenims ir jaunimo lyderiams.
Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad Reglamentas taikomas tik tiems mainams, kurie prasidėjo iki išstojimo dienos.

Ketinau vykti studijuoti JK universitete kaip „Erasmus+“ studentas šiai
šaliai išstojus iš ES. Ar galėsiu tą padaryti?
Jūsų planuojamiems mokymosi mainams gali būti padarytas poveikis. Vis dėlto Komisija pateikė teisės akto
pasiūlymą, kuriuo (jei jis būtų priimtas) ES būtų suteikta galimybė tęsti „Erasmus+“ finansavimą Jungtinėje
Karalystėje 2019 m. Ar galėsite vykti studijuoti į JK, priklausys nuo įvairiausių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, ar
Jungtinė Karalystė 2019 m. laikysis savo biudžetinių įsipareigojimų ES, nuo JK priimančiųjų organizacijų (jūsų
atveju – pasirinkto universiteto) ir nuo to, ar veiklą ketinama užbaigti iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Turėtumėte kreiptis tiesiogiai į universitetą.
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https://www.gov.uk/guidance/european-temporary-leave-to-remain-in-the-uk

Mano mokykla dalyvauja bendradarbiavimo su JK mokykla projekte,
finansuojamame „Erasmus+“ lėšomis. Ar galėsime tęsti projektą JK
išstojus iš ES?
Bendradarbiavimo projektui gali būti padarytas poveikis, nes nuo išstojimo dienos jūsų JK partneris nebeatitiks
reikalavimų programos „Erasmus+“ finansavimui gauti.
Tačiau Komisija pateikė teisės akto pasiūlymą, kuriuo siekiama užkirsti kelią galimiems nesklandumams. Jei
tas pasiūlymas būtų priimtas ir jei Jungtinė Karalystė tenkins nustatytas sąlygas, jūsų projektas galėtų būti
finansuojamas ir 2019 m.
Išsamesnės informacijos kreipkitės į „Erasmus+“ nacionalinę agentūrą2.

Mano organizacija dalyvauja šiuo metu vykdomame kultūros projekte,
finansuojamame programos „Kūrybiška Europa“ lėšomis. Projekte yra ir
partneris iš JK. Ar bus galima tęsti šį projektą po išstojimo dienos?
Bendradarbiavimo projektui gali būti padarytas poveikis, nes nuo išstojimo dienos jūsų JK partneris nebeatitiks
reikalavimų dalyvauti programoje „Kūrybiška Europa“.
Tačiau Komisija pateikė teisės akto pasiūlymą, kuriuo siekiama užkirsti kelią galimiems nesklandumams. Jei
tas pasiūlymas būtų priimtas ir jei Jungtinė Karalystė tenkins nustatytas sąlygas, jūsų projektas galėtų būti
finansuojamas ir 2019 m.
Turėtumėte kreiptis į programos „Kūrybiška Europa“ centrą3 savo valstybėje narėje.

Esu mokslininkas, atliekantis tyrimus JK mokslinių tyrimų organizacijoje.
Finansinę paramą gauname iš programos „Marie Skłodowskos-Curie
veiksmai“. Ar gausime šią paramą po išstojimo dienos?
Jūsų mokslinių tyrimų projektui gali būti padarytas poveikis, nes nuo išstojimo dienos jūsų JK partneris nebeatitiks
reikalavimų ES finansavimui pagal programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ gauti.
Tačiau Komisija pateikė teisės akto pasiūlymą, kuriuo siekiama užkirsti kelią galimiems nesklandumams. Jei
tas pasiūlymas būtų priimtas ir jei Jungtinė Karalystė tenkins nustatytas sąlygas, jūsų projektas galėtų būti
finansuojamas ir 2019 m.
Programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ toliau rems mokslininkus ES4 valstybėse narėse arba ES
nepriklausančiose šalyse, dalyvaujančiose programoje „Horizontas 2020“.
Turėtumėte susisiekti su savo tyrimų vadovu ir specialiu projektų valdymo pareigūnu Europos Komisijos Mokslinių
tyrimų vykdomojoje įstaigoje.

Esu Europos solidarumo korpuso savanoris, stažuotojas arba darbuotojas.
Ar galėsiu tęsti veiklą, jei ji vykdoma Jungtinėje Karalystėje arba jei joje
dalyvauja JK organizacija?
Jūsų veiklai Europos solidarumo korpuse gali būti padarytas poveikis, nes nuo išstojimo dienos JK organizacija
nebeatitiks finansavimo reikalavimų.
Tačiau Komisija pateikė teisės akto pasiūlymą, kuriuo siekiama užkirsti kelią galimiems nesklandumams. Jei tas
pasiūlymas būtų priimtas ir jei Jungtinė Karalystė tenkins nustatytas sąlygas, jūsų veikla galėtų būti finansuojama
ir 2019 m.
Turėtumėte kreiptis į organizaciją, finansuojančią jūsų veiklą.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/2105
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en
4
Šioje informacijos suvestinėje ES – tai 27 ES valstybės narės, iš ES išstojus Jungtinei Karalystei.
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