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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
SLAUGOS FAKULTETO STUDENTŲ FINANSAVIMO IŠVYKOMS Į UŽSIENĮ TVARKOS
APRAŠAS
Slaugos fakultetas skiria daug dėmesio studentų akademinės kultūros, edukacinių bei
profesinių kompetencijų tobulinimui, inovatyvių sprendimų plėtrai ir taikymui studijų procese ir
skatina studentus aktyviai dalyvauti tarpkultūrinius mainus skatinančiuose intensyviuose kursuose ir
kituose renginiuose garsinant Universiteto ir fakulteto vardą.
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši tvarka nustato Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) Slaugos fakulteto
studentų išvykų į užsienį finansavimo tvarką iš Slaugos fakulteto (toliau – Fakulteto) lėšų.
2. Šiame apraše finansinė parama suprantama kaip visos arba dalies sumos dengimas Fakulteto
studentų išvykoms į užsienį, kai jie atstovauja Fakultetą įvairiuose tarptautiniuose renginiuose.
3. Finansinė parama gali būti skiriama Fakulteto pirmos, antros pakopos studijų studentams:
3.1 Dalyvavimui mokslo renginyje pristatant mokslinį pranešimą (1 asmeniui tame pačiame
renginyje);
3.2 Dalyvavimui akademiniame renginyje pristatant pranešimą (1 asmeniui tame pačiame
renginyje);
3.3 Dalyvavimui oficialiuose renginiuose Lietuvos Respulikoje ar užsienyje, kuriuose oficialiai
atstovaujama LSMU ar Fakultetas;
4. Parama gali būti skiriama vieną kartą per studijų laikotarpį arba dalimis, bet neviršijant
maksimalios 450 Eur sumos.
5. Finansinė parama gali būti teikiama tik esant visoms nurodytoms sąlygoms:
5.1. Studentas atitinka tvarkoje nustatytus reikalavimus.
5.2. Pateikia visus reikalingus dokumentus.
5.3. Grįžęs atsiskaito, pateikdamas reikalingus išlaidas pagrindžiančius dokumentus.
5.4. Studentas dar nėra gavęs paramos iš Fakulteto lėšų toje studijų pakopoje.

II IIISKYRIUS
FINANSAVIMO TVARKA
6. Likus ne mažiau nei 30 d. iki išvykimo dienos, studentas, norintis gauti finansavimą, turi
kreiptis į Slaugos fakulteto dekanatą ir pristatyti:
6.1. Prašymą Rektoriui dėl leidimo išvykti;

6.2. Prašymą Fakulteto dekanui dėl leidimo už praleistus dalykų užsiėmimus atsiskaityti
pagal individualų tvarkaraštį;
6.3. Patvirtinimą dėl mokslinio pranešimo, priimtų tezių fakto ar kvietimą/dokumentą,
kuriuo studentas kviečiamas į renginį.
6.4. Motyvacinį laišką, kurio apimtis – iki 1 puslapio (motyvacinio laiško turinyje turi
atsispindėti motyvacija išvykai, pridėtinė vertė studijų programai, universitetui).
7. Vykstant į mokslo ir kitus akademinius renginius finansinė parama skiriama Fakulteto
Dekano sprendimu.
8. Nenumatytiems apraše atvejams spręsti ir/ar esant konkursui Fakulteto Dekano nurodymu
sudaroma atrankos vertinimo komisija iš trijų asmenų: administracijos atstovas, programos,
kurioje studijuoja studentas, dėstytojas, bei studentų atstovybės deleguotas atstovas.
9. Kviečiamas Komisijos posėdis, kurio metu iš galimų kandidatų, po motyvacinio pokalbio
atrenkami labiausiai tinkami.
III SKYRIUS
STUDENTŲ ATRANKA

10. Reikalavimai, keliami kandidatams dalyvauti atrankoje:
10.1. Būti pažangiems studentams, neturėti akademinių skolų.
11. Atranka vykdoma pagal šiuos kriterijus:
11.1. Bendras visų studijų semestrų vidurkis (svertinis koeficientas 0,6);
11.2. Studento motyvacija išvykai pasirinktoje šalyje ir institucijoje (svertinis
koeficientas 0,3);
11.3. Bendravimo įgūdžiai (svertinis koeficientas 0,1);
11.4. Užsienio kalbos žinios, kurių reikalauja priimančioji institucija: anglų k., vokiečių
k., prancūzų k. (pažymys ne mažesnis nei 7);
12. Papildomi balai skiriami remiantis papildomais kriterijais:
12.1. Dalyvavimas Fakulteto veikloje (pridedama 0,5 balo);
12.2. Išvykos pridėtinė vertė studijų programai, Universitetui ar kita (0,5 balo);
12.3. Paramai gauti Fakultte konkursinė eilė sudaroma pagal atrankos galutinį balą.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMAS
13. Studentas gavęs finansavimą įsipareigoja:
13.1. Pristatyti reikalingus išlaidas patvirtinančius kelionės dokumentus;
13.2. Pasidalina įgyta patirtimi su dėstytojais, studentais ar kitais fakulteto darbuotojais,
parengia trumpą informaciją apie išvyką.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Tvarka tvirtinama ir keičiama Dekano teikimu ir Fakulteto Tarybos sprendimu.

