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Kviečiame studentus vykti į vieną iš partnerių universitetų (Pažymėti mėlynai).    

 

Tarptautiniai partneriai Erasmus+ studijoms / praktikai  
 

 

Erasmus+ studijoms  

 
Partneriai studijoms pagal studijų programas: 

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

Lenkijoje / Miškolco universitete, Vengrijoje / Chaeno universitete, Ispanijoje
1
 / Brašovo Transilvanijos universitete, 

Rumunijoje / Stambulo Arel universitete, Turkijoje.  

● AE studijų programai – Opolės technologijų universitete, Lenkijoje / Jono Neumanno universitete, Vengrijoje / Stefan 

Cel Mare Suceavos universitete, Rumunijoje
1
 / Stambulo Arel universitete, Turkijoje.  

● GI studijų programai – Gabrovo technikos universitete, Bulgarijoje / Iskenderūno technologijų universitete, Turkijoje. 

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

Iskenderūno technologijų universitete, Turkijoje / Tesalijos universitetas, Graikijoje / Chaeno universitete, Ispanijoje.  

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

Rygos statybos koledže, Latvijoje.  

● IST studijų programai – Mendelio universitete (Brno), Čekijoje / Gardos politechnikos institute, Portugalijoje / Stefan 

Cel Mare Suceavos universitete, Rumunijoje
1
 / Stambulo Gelisimo universitete, Turkijoje / Miškolco universitete, 

Vengrijoje / Jono Neumanno universitete, Vengrijoje.  

● MT studijų programai – Portalegrės politechnikos institute, Portugalijoje / Stambulo Arel universitete, Turkijoje / 

Juodosios jūros technikos universitete, Turkijoje.  

● PS studijų programai – Mendelio universitete (Brno), Čekijoje / Gardos politechnikos institute, Portugalijoje / Stefan 

Cel Mare Suceavos universitete, Rumunijoje
1
 / Stambulo Gelisimo universitete, Turkijoje / Miškolco universitete, 

Vengrijoje / Jono Neumanno universitete, Vengrijoje.  

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

Portugalijoje / Varnos ekonomikos universitete, Bulgarijoje / Jihlavos politechnikos kolegijoje, Čekijoje / Mendelio 

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

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

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

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

politechnikos kolegijoje, Čekijoje / Gabrovo technikos universitete, Bulgarijoje / Varnos ekonomikos universitete, 

Bulgarijoje / Panteono socialinių ir politinių mokslų universitete, Graikijoje. 

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

Lenkijoje / Portalegrės politechnikos institute, Portugalijoje / Panteono socialinių ir politinių mokslų universitete, 

Graikijoje / Alanijos „Alaaddin Keykubat” universitete, Turkijoje / Varnos ekonomikos universitete, Bulgarijoje / 

Suceavos Ștefan cel Mare universitete, Rumunijoje.  

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

Portugalijoje / Timisoaros Vakarų universitete, Rumunijoje / Bartino universitete, Turkijoje / Suceavos Ștefan cel Mare 

universitete, Rumunijoje.  

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

administravimo mokykloje ISCAP, Portugalijoje / Mendelio universitete (Brno), Čekijoje. 

● BPS studijų programai – Portalegrės politechnikos institute, Portugalijoje / LAB Taikomųjų mokslų universitete, 

Suomijoje / Talino sveikatos priežiūros koledže, Estijoje. 

● KNZ studijų programai – Suceavos Ștefan cel Mare universitete, Rumunijoje / Opolės technologijų universitete, 

Lenkijoje / Plovdivo medicinos koledže, Bulgarijoje / Stambulo Arel universitete, Turkijoje. 

● K studijų programai – Suceavos Ștefan cel Mare universitete, Rumunijoje / P. Stradinio medicinos koledže, Latvijoje 

/ Tarptautinėje kosmetologijos kolegijoje, Latvijoje / Nysos taikomųjų mokslų universitete, Lenkijoje / Lodzės 

kosmetologijos ir sveikatos mokslų koledže, Lenkijoje / Gdansko sveikatos koledže, Lenkijoje.  

● SD studijų programai – Portalegrės politechnikos institute, Portugalijoje / Trakijos universitete, Bulgarijoje / LAB 

Taikomųjų mokslų universitete, Suomijoje / Liepojos universitete, Latvijoje / Ostravos universitete, Čekijoje
1
 / Jihlavos 

politechnikos kolegijoje, Čekijoje / Vechtos universitete, Vokietijoje / Chaeno universitete, Ispanijoje
1
.  

 

 

 

 

 

2-3 mėnesių praktikai ir absolvento praktikai 

 

Partneriai praktikai pagal studijų programas NUOLATINIŲ IR IŠTĘSTINIŲ studijų I-IV kursų studentams: 

● APA studijų programai – Daugpilio universitete, Latvijoje / Laisvai pasirenkamos praktikos vietos
1
;  

● 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; 

● AEI studijų programai – Gajos politechnikos institute, Portugalijoje / Iskenderum technologijų universitete, 

Turkijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos; 

● GI studijų programai – Gabrovo technikos universitete, Bulgarijoje / Iskenderūno 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; 

● PS studijų programai – Portalegre politechnikos institute, Portugalijoje / Iskenderum technologijų universitete, 

Turkijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos;  

● BA studijų programai – Karaliaus Chauno Karloso universitete, Ispanijoje / Tesalijos universitetas, Graikijoje / 

DOREA, Kipras / laisvai pasirenkamos praktikos vietos;  

● TAV studijų programai – Tessaly technologijų institute, Graikijoje / DOREA, Kipras / laisvai pasirenkamos 

praktikos vietos; 

● VAD studijų programai – „BVŐ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH“, Austrijoje / Jihlava 

politechnikos kolegijoje, Čekijos Respublikoje / Karaliaus Chauno Karloso universitete, Ispanijoje / Tessaly 

technologijų institute, Graikijoje / DOREA, Kipras / laisvai pasirenkamos praktikos vietos;    

● OKR studijų programai – „StageMalta, Maltoje“ / „BVŐ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH“, 

Austrijoje / 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 - Hitito universitete, Turkijoje / laisvai pasirenkamos praktikos vietos.  

● 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; 

● 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.  

 

 

„Erasmus+“ programos partneriai, su kuriais sudarytos bendradarbiavimo sutartys dėl „Erasmus+“ 

studentų ir personalo mainų. 
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 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 skyriui turi pateikti iškvietimo laišką kartu su paraiška 

praktikai užsienyje. 
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