
 

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrius skelbia 

ERASMUS+ programos konkursą 
 

4 – 5 mėnesių studijoms  

2020 – 2021 m. m.  pavasario semestre 
 
Verslo ir technologijų fakulteto II kursų studentams*: 

 

 ATE studijų programai – Talino technikos taikomųjų mokslų universitete, Estijoje / Opolės technologijų universitete, 

Lenkijoje / Miškolco universitete, Vengrijoje.  

 TLT studijų programai – Talino technikos taikomųjų mokslų universitete, Estijoje / Gajos politechnikos institute, 

Portugalijoje / Opolės technologijų universitete, Lenkijoje. 

 S studijų programai – Gardos politechnikos institute, Portugalijoje / Opolės technologijų universitete, Lenkijoje / 

Rygos statybos koledže, Latvijoje. 

 IST studijų programai – Miškolco universitete, Vengrijoje / Trakijos universitete, Bulgarijoje / Gajos politechnikos 

institute, Portugalijoje / Gardos politechnikos institute, Portugalijoje / Timisoaros Vakarų universitete, Rumunijoje. 

 BA studijų programai – Porto politechnikos institute, Buhalterinės apskaitos ir administravimo mokykloje ISCAP, 

Portugalijoje / D. A. Tsenovo ekonomikos akademijoje (Svištove), Bulgarijoje / Jihlavos politechnikos kolegijoje, 

Čekijoje / Mendelio universitete (Brno), Čekijoje / P. A. Kolegijoje, Kipre / Tesalijos universitete, Graikijoje.  

 F studijų programai – Jihlavos politechnikos kolegijoje, Čekijoje / P. A. Kolegijoje, Kipre / Porto politechnikos 

institute, Buhalterinės apskaitos ir administravimo mokykloje ISCAP, Portugalijoje / Valensijos universitete, Ispanijoje 

/ Timisoaros Vakarų universitete, Rumunijoje / Miškolco universitete, Vengrijoje / Tesalijos universitete, Graikijoje.  

 TV studijų programai – Jihlavos politechnikos kolegijoje, Čekijoje/ Turibos universitete, Latvijoje / Gajos 

politechnikos institute, Portugalijoje / Porto politechnikos institute, Viešbučių vadybos ir turizmo mokykloje ESHT, 

Portugalijoje / Brašovo Transilvanijos universitete, Rumunijoje/ Stambulo Arel universitete, Turkijoje. 

 GLV studijų programai – Turibos universitete, Latvijoje / Porto politechnikos institute, Buhalterinės apskaitos ir 

administravimo mokykloje ISCAP, Portugalijoje / Jihlavos politechnikos kolegijoje, Čekijoje / Mendelio universitete 

(Brno), Čekijoje / Valencijos universitete, Ispanijoje / Tesalijos universitete, Graikijoje. 

 IV studijų programai – Porto politechnikos institute, Buhalterinės apskaitos ir administravimo mokykloje ISCAP, 

Portugalijoje / Timisoaros Vakarų universitete, Rumunijoje / Bartino universitete, Turkijoje.  

2020 – 2021 m. m. pavasario semestre 5 mėnesių studijoms ne ES šalyse: 

 TV, BA ir F studijų programoms - Kaukazo tarptautiniame universitete, Gruzijoje.  

 F, BA ir IST studijų programoms - Žemutinio Naugardo valstybiniame N. Lobačevskio universitete, Rusijoje.  

 

Verslo ir technologijų fakulteto I kursų studentams (vykti Erasmus+ studijoms 2021 – 2022 m. m. rudens semestre) 

aukščiau išvardintoms bei šioms studijų programoms: 

 AEI studijų programai – Gabrovo technikos universitete, Bulgarijoje / Szechenyi Istvan universitete, Vengrijoje / 

Iskenderūno technologijų universitete, Turkijoje / Tesalijos universitetas, Graikijoje.  

 APA studijų programai – Gabrovo technikos universitete, Bulgarijoje / Karabuko universitete, Turkijoje.  

 TAV studijų programai – Turibos universitete, Latvijoje / Mendelio universitetas (Brno), Čekijoje / Brašovo 

Transilvanijos universitete, Rumunijoje / Stambulo Arel universitete, Turkijoje / GEA kolegijoje, Slovėnijoje.  

 AD studijų programai –  Turibos universitete, Latvijoje / Portalegrės politechnikos institute, Portugalijoje / Jihlavos 

politechnikos kolegijoje, Čekijoje / Gabrovo technikos universitete, Bulgarijoje / Opolės technologijų universitete, 

Lenkijoje / Stambulo Arel universitete, Turkijoje.  

 OKR studijų programai – Karaliaus Chuano Karloso universitete, Ispanija / Opolės technologijų universitete, 

Lenkijoje / Portalegrės politechnikos institute, Portugalijoje / Gabrovo technikos universitete, Bulgarijoje / Alanijos 

„Alaaddin Keykubat” universitete, Turkijoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 mėnesių praktikai ir absolvento praktikai 

2020-2021 m. m. rudens semestre ir 2020 – 2021 m. m. pavasario semestre 
 

Verslo ir technologijų fakulteto NUOLATINIŲ IR IŠTĘSTINIŲ studijų I-IV kursų studentams1: 
 

 APA studijų programai – Daugpilio universitete, Latvijoje / Laisvai pasirenkamos praktikos vietos2;  

 S studijų programai – Rygos statybos koledže, Latvijoje / Bukarešto statybos technikos universitete, Rumunijoje / laisvai 
pasirenkamos praktikos vietos;  

 ATE studijų programai – Talino technikos taikomųjų mokslų universitete, Estijoje / Varšuvos technologijos universitete, 
Lenkijoje /  laisvai pasirenkamos praktikos vietos; 

 TLT studijų programai – Talino technikos taikomųjų mokslų universitete, Estijoje / Varšuvos technologijos universitete, 
Lenkijoje /  laisvai pasirenkamos praktikos vietos; 

 AE studijų programai – Talino technikos taikomųjų mokslų universitete, Estijoje / Varšuvos technologijos universitete, Lenkijoje 
/  laisvai pasirenkamos praktikos vietos; 

 AEI studijų programai – Gajos politechnikos institute, Portugalijoje / Iskenderum technologijų universitete, Turkijoje / laisvai 
pasirenkamos praktikos vietos;  

 EE studijų programai – Gajos politechnikos institute, Portugalijoje / Iskenderum technologijų universitete, Turkijoje / laisvai 
pasirenkamos praktikos vietos; 

 IST studijų programai – Daugpilio universitete, Latvijoje / Porto politechnikos instituto Buhalterinės apskaitos ir administravimo 
mokykloje ISCAP, Portugalijoje / Iskenderum technologijų universitete, Turkijoje / Olimpo universitete, Turkijoje / laisvai 

pasirenkamos praktikos vietos; 

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

 BA studijų programai – Karaliaus Chauno Karloso universitete, Ispanijoje / Foggia universitete, Italijoje / Tesalijos universitetas, 
Graikijoje / DOREA, Kipras / laisvai pasirenkamos praktikos vietos;  

 F studijų programai – Karaliaus Chauno Karloso universitete, Ispanijoje / Foggia universitete, Italijoje / Tesalijos universitetas, 
Graikijoje / DOREA, Kipras / laisvai pasirenkamos praktikos vietos;      

 TAV studijų programai – Tessaly technologijų institute, Graikijoje / DOREA, Kipras / laisvai pasirenkamos praktikos vietos; 

 TV studijų programai – „StageMalta, Maltoje“ / Turizmo studijų institute, Maltoje / „JobTrust“, Graikijoje / „AmberJob“, 
Graikijoje / Porto politechnikos instituto Buhalterinės apskaitos ir administravimo mokykla ISCAP, Portugalijoje / Viešbučių 
vadybos ir turizmo mokykla ESHT (Porto politechnikos institutas), Portugalijoje / „BVŐ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur 
GmbH“, Vokietijoje / Hitit universitete, Turkijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos 

 AD studijų programai – „BVŐ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH“, Austrijoje / Jihlava politechnikos kolegijoje, 
Čekijos Respublikoje / Karaliaus Chauno Karloso universitete, Ispanijoje / Foggia universitete, Italijoje / Tessaly technologijų 
institute, Graikijoje / DOREA, Kipras / laisvai pasirenkamos praktikos vietos;    

 OK studijų programai – „StageMalta, Maltoje“ / „BVŐ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH“, Austrijoje / Foggia 
universitete, Italijoje / DOREA, Kipras / laisvai pasirenkamos praktikos vietos;  

 IV studijų programai – Karaliaus Chauno Karloso universitete, Ispanijoje / Latvijos kultūros koledže, Latvijoje / Vildau 
technikos taikomųjų mokslų universitete, Vokietijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos; 

 GLV studijų programai - 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  Daugiau informacijos apie praktikos vietas galite gauti susiekus el. paštu: g.zdanaviciene@svako.lt 
2 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 
1. Paskutinių dviejų semestrų pažymių vidurkis 

2. Užsienio kalbos mokėjimo lygis (ne žemesnis kaip B1) 
3. Studento motyvacija 

4. Mentorystės patirtis 

Atrankos konkursas, Verslo ir technologijų fakulteto studentams, vyks 2020 m. spalio 27 d. nuotoliniu būdu GOOGLE MEET 

platformoje. Pretendentų dalyvavimas būtinas! 
 

Iki atrankos studentai privalo užpildyti paraišką – https://forms.gle/tWoyxfV52d1U7PjU6 

Prieš pildant paraišką reikia turėti: 
1. Motyvacinį laišką; 
2. Gyvenimo aprašymą; 
3. Dekanato patvirtintą paskutinio semestro studento pasiekimų įvertinimo lapelis; 
4.  Įmonės / organizacijos patvirtinimą – turi pateikti studentai, vykstantys į 

savarankiškai susirastą praktikos vietą (PRAKTIKOMS) 
 

Reikalingą informaciją 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 206 kab.  

ar el. paštu: 

 Dalinėms studijoms – r.kudrickaite@svako.lt 

 Praktikai – g.zdanaviciene@svako.lt  
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