Paraiška, paramai iš Judumo fondo gauti, pateikiama PRIEŠ kvalifikacijos kėlimo renginį

LSMU Podiplominių studijų centrui (63 kab.) pateikiama:
1. Paraiška LSMU Rezidentų judumo fondo valdybai dėl paramos dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginyje ;
2. Prašymas rektoriui dėl išleidimo į kvalifikacijos kėlimo renginį, pridedant:
• konferencijos programą;
• Iškvietimo į kvalifikacijos renginį kopiją (invitation letter).

Tarptautinė mokslinė
praktinė konferencija

Stažuotės, kursai ir kiti panašūs
kvalifikacijos kėlimo renginiai

Pateikiamas papildomos
kompetencijos įgijimo poreikio
pagrindimas, pasirašytas profilinės
klinikos (katedros) vadovo

Finansuojama pagal bendrą LSMU
Judumo fondo valdybos sutarimą

Nepristatomas pranešimas

Pristatomas stendinis
pranešimas

Pristatomas žodinis
pranešimas

Finansuojamas dalyvio
mokestis ARBA 70%
dokumentais pagrįstų
kelionės ARBA 70%
apgyvendinimo išlaidų

Finansuojamas dalyvio
mokestis IR 70%
dokumentais pagrįstų
kelionės ARBA 70%
apgyvendinimo išlaidų

Finansuojamas dalyvio
mokestis IR 70%
dokumentais pagrįstų
kelionės IR 70%
apgyvendinimo išlaidų

Finansuojant prioritetas teikiamas dalyvio mokesčiui. Finansuojamos kelionės ar/ir apgyvendinimo išlaidų
suma negali viršyti LSMU Judumo fondo valdybos posėdžio protokole nurodytų sumų.

Grįžus po renginio profilinėje klinikoje parengiamas pristatymas (prezentacijos forma) apie kvalifikacijos kėlimo renginio rezultatus ir jų panaudojimą
tolimesnėje veikloje.

Gavus el. paštu LSMU Judumo fondo valdybos posėdžio protokolą, Podiplominių studijų centrui pateikiama užpildyta ataskaita.

Sąskaitos ir kiti dokumentai pateikiami vadovaujanti LSMU Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybos nurodytais finansiniais dokumentais.
Patirtos lėšos kompensuojamos pagal pateiktus dokumentus ir pagal LSMU Judumo fondo valdybos posėdžio protokolą.

Planuojant išvyką, reikia atsižvelgti į kelionės trukmę, kuri privalo atsispindėti rektoriaus įsakyme, taigi, pildant paraišką, reikia nurodyti visos kelionės
trukmę (nuo išvykimo iki grįžimo dienos), kadangi gavę paramą, turėsite pristatyti dokumentus, pagrindžiančius išlaidas (bilietus, sąskaitas), ir parama bus
skiriama vadovaujantis rektoriaus įsakyme nurodytomis datomis (įsakymo pagrindas – Jūsų paraiška ir valdybos posėdžio protokolas).

Maksimalus paramos dydis, kuris gali būti skiriamas iš LSMU Judumo fondo,
vienam rezidentui:
2 metų trukmės rezidentūrai iki 1 500 €; 5 metų trukmės rezidentūrai iki 2 700 €;
3 metų trukmės rezidentūrai iki 2 000 €; 6 metų trukmės rezidentūrai iki 2 900 €;
4 metų trukmės rezidentūrai iki 2 400 €;
Parama skirta vienam rezidentui, vykstančiam į kvalifikacijos kėlimo renginius,
skirtus papildomoms kompetencijoms, nenumatytoms rezidentūros studijų
programoje, įgyti, negali viršyti 8 690 € per trejus metus.

Paraiškų vertinimo kriterijai ir paramos skyrimo prioritetai:
1.
2.
3.
4.
5.

Kvalifikacijos kėlimo renginio naudingumas vykdomai
rezidentūros studijų programai;
Kvalifikacijos kėlimo renginio naudingumas Universiteto
studijų bei mokslo potencialo plėtrai ir/ar Universiteto
misijai ir tikslams;
Rezidento statusas dalyvaujamame renginyje (pranešėjas,
dalyvis);
Gaunama dalinė parama iš kitų šaltinių;
Rezidentas anksčiau nėra gavęs paramos iš Rezidentų
judumo fondo.

