
PARAIŠKA LSMU REZIDENTŲ JUDUMO FONDO VALDYBAI 

DĖL PARAMOS DALYVAUTI  KVALIFIKACIJOS KĖLIMO RENGINYJE 

 

 

1. Rezidento kontaktiniai duomenys: 

Vardas, pavardė  

Telefonas  

El. paštas  

2. Rezidentūros studijų programa, rezidentūros studijų metai, valstybės finansuojama ar 

nefinansuojama studijų programa (VF ar VNF). 

 

3.  Jei esate LSMU darbuotojas kartu su paraiška privaloma pateikti LSMU komandiruotės prašymą, 

kuriame nurodoma ar prašoma dienpinigių. 

 

4. Ar esate anksčiau gavę LSMU rezidentų judumo fondo paramą? Jei taip, kokią sumą ir kada? 

 

5. Informacija apie renginį ir išvyką.  

Renginio pobūdis: 
 Konferencija, 

kongresas 

 Mokymai, 

kursai 
 Stažuotė 

Renginio pavadinimas:  

Renginio data:  

Pranešimas: 
 Skaitomas 

pranešimas 

 Stendinis 

pranešimas 

 Vykstama be 

pranešimo 

Pranešimo  pavadinimas:  

Kelionės maršrutas:  

Kelionės data:  

Renginio vieta (miestas, 

valstybė): 
 

Kviečianti organizacija:  

Renginio tikslas: 

 

 

 

Laukiami rezultatai: 

 

 

 



6. Kvalifikacijos kėlimo renginio sąsajos su vykdoma rezidentūros studijų programa ir/ar Universiteto 

studijų bei mokslo potencialo plėtra, Universiteto misija ir tikslais. 

 

7. Numatomos išlaidos.  

Numatomos išlaidos Suma Iš LSMU rezidentų 

judumo fondo prašoma 

suma 

Dalyvio mokestis   

Kelionės išlaidos   

Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos   

Kitos išlaidos 

________________________  

  

Bendra suma   

8. Lėšos iš kitų rėmėjų. 

 

9. Renginio kalba, kalbos kuriomis kalbate. 

 

10. Banko ir asmeninės sąskaitos duomenys. 

 

 

 

 

Tvirtinu, kad  pateikta informacija tiksli ir teisinga 

 

   

 

 

Rezidentūros koordinatorius 
 

   

 

 

Klinikos/Katedros/Instituto vadovas 
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