
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. kovo 20 d. Šiaulių valstybinės 

kolegijos Konferencijų salėje.  

Pretendentų dalyvavimas būtinas! 

 

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

- Motyvacinį laišką; 

- Gyvenimo aprašymą; 

- Dekanato patvirtintų paskutinių dviejų semestrų studento pasiekimų įvertinimo lapelius; 

–  Įmonės / organizacijos patvirtinimą – turi pateikti studentai, vykstantys į savarankiškai susirastą praktikos vietą. 

 

Paraiškos studijoms, praktikoms 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. 

 

 

 
 
 
 

 

 
Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrius skelbia 

ERASMUS+ programos konkursą 

 

4 – 5 mėnesių studijoms  
ir 

2-3 mėnesių studijų praktikai ir absolvento praktikai 
 

Verslo ir technologijų fakulteto I-II kursų studentams*: 

 

 APA studijų programai – Daugpilio universitete, Latvijoje / Setubal politechnikos institute, Portugalijoje; 

 S studijų programai – Guarda politechnikos institute, Portugalijoje / Bukarešto statybos inžinerijos universitete, Rumunijoje / Rygos 

statybos koledže, Latvijoje / Izmir universitete, Turkijoje; 

 ATE studijų programai – Taikomųjų mokslų universitete Taline, Estijoje / Iskenderun technikos universitete, Turkijoje / Opolės 

technologijų universitete, Lenkijoje / Varšuvos technologijos universitete, Lenkijoje; 

 TLT studijų programai – Taikomųjų mokslų universitete Taline, Estijoje / Varšuvos technologijos universitete, Lenkijoje / Opolės 

technologijų universitete, Lenkijoje/ Miskolc universitete, Vengrijoje; 

 AE studijų programai – Hitit universitete, Turkijoje / Opolės technologijų universitete, Lenkijoje  / Karabuk universitete, Turkijoje/ 

Varšuvos technologijos universitete, Lenkijoje; 

 IST studijų programai – Malagos universitete, Ispanijoje / Gaja politechnikos institute, Portugalijoje / Liublino universiteto verslo ir 

administravimo kolegijoje, Lenkijoje/ Miskolc universitete, Vengrijoje; 

 MT studijų programai – Portalegre politechnikos institute, Portugalijoje / Malagos universitete, Ispanijoje; 

 AEI studijų programai – Gaja politechnikos institute, Portugalijoje / Setubal politechnikos institute, Portugalijoje / Iskenderun 

technologijų universitete, Turkijoje / Szechenyi Istvan universitete, Vengrijoje; 

 IV studijų programai – ISCAP Porto politechnikos universitete, Portugalijoje; 

 BA studijų programai – ISCAP Porto politechnikos universitete, Portugalijoje / P.A. kolegijoje, Kipre / Mendelio universitete Brno, 

Čekijoje / Foggia universitete, Italijoje / Liublino universiteto verslo ir administravimo kolegijoje, Lenkijoje; 

 F studijų programai – Thessaly technologinių mokslų institute, Graikijoje / Opolės technologijų universitete, Lenkijoje  / Gaja 

politechnikos institute, Portugalijoje / Anadolu universitete, Turkijoje; 

 TAV studijų programai – Jean Monnet universitete, Italijoje / Liublino universiteto verslo ir administravimo kolegijoje, Lenkijoje / 

Thessaly technologinių mokslų institute, Graikijoje; 

 AD studijų programai – Jihlava politechnikos kolegijoje, Čekija / Thessaly technologinių mokslų institute, Graikijoje / Adnan 

Menderes universitete, Turkijoje / Mendelio universitete Brno; 

 OK studijų programai – Foggia universitete, Italijoje / Thessaly technologinių mokslų institute, Graikijoje / Gabrovo technikos 

universitete, Bulgarijoje / Guarda politechnikos institute, Portugalijoje / Opolės technologijų universitete, Lenkijoje; 

 TV studijų programai – Rey Juan Carlos universitete, Ispanijoje / Porto politechnikos institute ESHT (Porto politechnikos institutas), 

Portugalijoje / Buhalterinės apskaitos ir administravimo mokykloje ISCAP (Porto politechnikos institutas), Portugalijoje / Thessaly 

technologinių mokslų institute, Graikijoje / Adnan Menderes universitete, Turkijoje. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslo ir technologijų fakulteto nuolatinių ir ištęstinių studijų I-IV kurso studentams: 

 

 APA grupėms  – Daugpilio universitete, Latvijoje / Izmir universitete, Turkijoje /laisvai pasirenkamos praktikos vietos1; 

 ATE grupėms – Talino technikos taikomųjų mokslų universitete, Estijoje / Varšuvos technologijos universitete, Lenkijoje /  laisvai 

pasirenkamos praktikos vietos; 

 TLT grupėms – Talino technikos taikomųjų mokslų universitete, Estijoje / Varšuvos technologijos universitete, Lenkijoje /  laisvai 

pasirenkamos praktikos vietos; 

 AE grupėms – Talino technikos taikomųjų mokslų universitete, Estijoje / Varšuvos technologijos universitete, Lenkijoje /  laisvai 

pasirenkamos praktikos vietos; 

 S grupėms – Rygos statybos koledže, Latvijoje / Bukarešto statybos technikos universitete, Rumunijoje / laisvai pasirenkamos 

praktikos vietos;  

 AEI grupėms  – Gaja politechnikos institute, Portugalijoje / Iskenderum technologijų universitete, Turkijoje / laisvai pasirenkamos 

praktikos vietos;  

 EE grupėms – Gaja politechnikos institute, Portugalijoje / Iskenderum technologijų universitete, Turkijoje / laisvai pasirenkamos 

praktikos vietos; 

 IST grupėms – Porto politechnikos institute, Portugalijoje / Buhalterinės apskaitos ir administravimo mokykloje ISCAP, Portugalijoje 

/ Izmir universitete, Turkijoje / Iskenderum technologijų universitete, Turkijoje /  laisvai pasirenkamos praktikos vietos; 

 MT grupėms – Portalegre politechnikos institute, Portugalijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos; 

 IV grupėms – Latvijos kultūros koledže, Latvijoje / Wildau technikos taikomųjų mokslų universitete, Vokietijoje / laisvai 

pasirenkamos praktikos vietos; 

 BA grupėms – Foggia universitete, Italijoje / Tessaly technologijų institute, Graikijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos; 

 F grupėms – Foggia universitete, Italijoje / Tessaly technologijų institute, Graikijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos;    

 VE grupėms – DOREA, Kipras / Tessaly technologijų institute, Graikijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos; 

 TAV grupėms – Tessaly technologijų institute, Graikijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos; 

 AD grupėms – Foggia universitete, Italijoje / „BVŐ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH“, Austrijoje / Jihlava 

politechnikos kolegijoje, Čekijos Respublikoje / Tessaly technologijų institute, Graikijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos;  

 OK grupėms – „StageMalta, Maltoje“ / „BVŐ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH“, Austrijoje / Foggia universitete, 

Italijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos;  

 TV grupėms – „StageMalta, Maltoje“ / Turizmo studijų institute, Maltoje / „JobTrust“, Graikijoje / „AmberJob“, Graikijoje / 

Buhalterinės apskaitos ir administravimo mokykla ISCAP (Porto politechnikos institutas), Portugalijoje / Viešbučių vadybos ir turizmo 

mokykla ESHT (Porto politechnikos institutas), Portugalijoje / „BVŐ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH“, Vokietijoje / 

Hitit universitete, Turkijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos;  

 VRV grupei – „JobTrust“, Graikijoje / „BVŐ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH“, Vokietijoje / laisvai pasirenkamos 

praktikos vietos.

                                                 
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. 

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


 


