
*ŠVK Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrius pasilieka teisę perskirstyti laisvas vietas, jeigu tam tikrų studijų programų studentai nepateiktų kandidatūrų arba jeigu studentai neatitiktų atrankos reikalavimų.  

**Atrankos laiką patikslinsime. 

 

 

 

 
 

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrius skelbia 

 

ERASMUS+ programos konkursą 
 

4 – 5 mėnesių studijoms  

2020 – 2021 m. m.  pavasario semestre 

 

Sveikatos priežiūros fakulteto II kursų studentams*: 

 

 BPS studijų programai – Portalegrės politechnikos institute, Portugalijoje / Trakijos universitete, 

Bulgarijoje / Saimos taikomųjų mokslų universitete, Suomijoje / Jihlavos politechnikos kolegija, Čekijoje / 

Valensijos universitete, Ispanijoje / Rygos medicinos koledže, Latvijoje.  

 OP studijų programai – Portalegrės politechnikos institute, Portugalijoje. 

 KNZ studijų programai – Palacky universitete (Olomoucas), Čekijoje / Stambulo Arel universitete, 

Turkijoje / Opolės technologijų universitete, Lenkijoje.  

 K studijų programai – P. Stradinio medicinos koledže, Latvijoje / Nysos taikomųjų mokslų universitete, 

Lenkijoje.  

 SD studijų programai – Kastilijos La-Mančos universitete, Ispanijoje / Trakijos universitete, Bulgarijoje / 

Saimos taikomųjų mokslų universitete, Suomijoje / Liepojos universitete, Latvijoje / Jihlavos politechnikos 

kolegijoje, Čekijoje / Vechtos universitete, Vokietijoje. 

 

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

 BPS studijų programai - Kaukazo tarptautiniame universitete, Gruzijoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 mėnesių praktikai ir absolvento praktikai 

2020 – 2021 m. m. rudens ir pavasario semestre 

 

Sveikatos priežiūros fakulteto NUOLATINIŲ IR IŠTĘSTINIŲ studijų I-IV kurso studentams
1
: 

 

 BPS grupėms – Plovdiv medicinos koledže, Bulgarijoje / Talino sveikatos priežiūros koledže, Estijoje / 

Rygos medicinos koledže, Latvijoje / Portalegre politechnikos institute, Portugalijoje / Bragansos 

politechnikos institute, Portugalijoje / Selčiuko universitete, Turkijoje / laisvai pasirenkamos praktikos 

vietos; 

 BH grupėms – „Dental Clinic Rhodes“, Graikijoje / „Manor Dental Care“, Jungtinėje Karalystėje / 

Portalegre politechnikos institute, Portugalijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos;  

 OP grupėms – „Dental Clinic Rhodes“, Graikijoje / „Manor Dental Care“, Jungtinėje Karalystėje / 

Portalegre politechnikos institute, Portugalijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos; 

 KNZ grupėms – MC „Medica Albena“ EAD, Bulgarijoje / Setubalio politechnikos institute, Portugalijoje 

(III kurso studentams) / Bezmialem Vakif universitete, Turkijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos; 

 K grupėms – Aegeo Spas, Graikija / P. Stradinio medicinos koledže, Latvijoje / Lodzės kosmetologijos ir 

sveikatos mokslų koledže, Lenkijoje /  laisvai pasirenkamos praktikos vietos;  

 SD grupėms – „EDRA“, Graikijoje / P. Stradinio medicinos koledže, Latvijoje / Saimaa taikomųjų mokslų 

universitete, Suomijoje / Madrido Komplutensės universitete, Ispanijoje / Portalegre politechnikos institute, 

Portugalijoje / Selčiuko universtete, Turkijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos 

                                                
1 Daugiau informacijos apie praktikos vietas galite gauti susiekus el. paštu: g.zdanaviciene@svako.lt  

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, Sveikatos priežiūros fakulteto studentams, vyks 2020 m. spalio 28 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  

 

mailto:g.zdanaviciene@svako.lt
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