
 
 

 

 

 

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrius skelbia 

 

ERASMUS+ programos konkursą 
 

4 – 5 mėnesių studijoms  

2018 – 2019 m. m.  pavasario semestre 
 

Sveikatos priežiūros fakulteto studentams*: 

 

 BPS studijų programai – Portalegre politechnikos institute, Portugalijoje / Trakia universitete, Bulgarijoje 

/ Saimaa taikomųjų mokslų universitete, Suomijoje / Uludag universitete, Turkijoje / Rygos medicinos 

koledže, Latvijoje.  

 BH studijų programai – Portalegre politechnikos institute, Portugalijoje;  

 KNZ studijų programai – Setubal politechnikos institute, Portugalijoje / Karabuk universitete, Turkijoje / 

Istanbul Arel universitete, Turkijoje.  

 K studijų programai – Limassol kolegijoje, Kipre. 

 SD studijų programai – Castilla-La Mancha universitete, Ispanijoje / Trakia universitete, Bulgarijoje / 

Saimaa taikomųjų mokslų universitete, Suomijoje / Liepojos universitete, Latvijoje / Jihlava politechnikos 

kolegijoje, Čekijoje / Vechta universitete, Vokietijoje. 

 

2018 – 2019 m. m. pavasario semestre 5 mėnesių studijoms ne ES šalyse: 

 KNZ studijų programai - Kaukazo tarptautiniame universitete, Gruzijoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 mėnesių praktikai 

2018 – 2019 m. m. 

 

Sveikatos priežiūros fakulteto nuolatinių ir ištęstinių studijų I-IV kurso studentams: 

 

 BPS grupėms – Rygos medicinos koledže, Latvijoje / Plovdiv medicinos koledže, Bulgarijoje / „Prof. D-r 

Asen Zlatarov“ universitete, Bulgarijoje / Trakia universitete, Bulgarijoje / Foggia universitete, Italijoje / 

Portalegre politechnikos institute, Portugalijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos
1
   

 BH grupėms –Manor Dental Care, Jungtinėje Karalystėje / Portalegre politechnikos institute, Portugalijoje 

/ Dental Clinic Rhodes, Graikijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos 

 KNZ grupėms  –  Zamosc vadybos ir administravimo universitete, Lenkijoje / Plovdiv medicinos koledže, 

Bulgarijoje / Setubal politechnikos institute, Portugalijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos 

 K grupėms  –P. Stradinio medicinos koledže, Latvijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos  

 SD grupėms –Saimaa taikomųjų mokslų universitete, Suomijoje / K.S.D.E.O. EDRA., Graikijoje /  laisvai 

pasirenkamos praktikos vietos    

 

Visų studijų programų studentai turintys savo praktikos vietas užsienyje, kviečiami kreiptis į Tarptautinių 

ryšių ir projektų valdymo skyrių dėl Erasmus+ praktikos

                                                 
1
 laisvai pasirenkamos praktikos vietos – studentas gali vykti į savo pasirinktą NVO / organizaciją / įmonę / viešbutį. Studentas 

su priimančia institucija derina praktikos atlikimo galimybes, laikotarpį (prieš tai suderinus su prodekane).  Tarptautinių ryšių 

ir projektų valdymo skyriui turi pateikti iškvietimo laišką kartu su paraiška praktikai užsienyje. 

 

PAGRINDINIAI ATRANKOS KRITERIJAI 

 

 Paskutinių dviejų semestrų pažymių vidurkis 

 Anglų kalbos mokėjimo lygis (ne žemesnis kaip B1) 

 Studento motyvacija 

 Mentorystės patirtis 

 

Atrankos konkursas, Verslo ir technologijų fakulteto studentams, vyks 2018 m. spalio 23 d. Šiaulių valstybinės kolegijos sveikatos priežiūros fakultete 122 aud.  

Pretendentų dalyvavimas būtinas! 

 

Iki atrankos, Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriui (209 kab. CR rūmai) studentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

- Paraiška (studijoms / praktikai); 

- Motyvacinis laiškas; 

- Gyvenimo aprašymas; 

- Dekanato patvirtintas paskutinio semestro studento pasiekimų įvertinimo lapelis; 

- Įmonės / organizacijos patvirtinimas – turi pateikti studentai, vykstantys į savarankiškai susirastą praktikos vietą (PRAKTIKOMS) 

 

Paraiškos studijoms užsienyje ir motyvacijos laiško formas rasite Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus paskyroje ŠVK tinklalapyje: 

 
https://www.svako.lt/lt/studentams/studijos-praktika-uzsienyje/erasmus 

 

Dėl išsamesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrių, CR 209 kab 

 

https://svako.lt/uploads/paraiska-2017-2018_2.doc
https://svako.lt/uploads/motyvac-laiskas.doc
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
https://svako.lt/uploads/confirmation-letter.doc
https://svako.lt/uploads/confirmation-letter.doc
https://www.svako.lt/lt/studentams/studijos-praktika-uzsienyje/erasmus

