
Organizacijų, kuriose VU studentai atliko Erasmus praktiką, kontaktai 

Organizacijos 
pavadinimas / šalis 

Kontaktai 
Pageidaujami 

fakultetai 
Organizacijos komentaras Studento komentaras 

Absolute Translations 
Ltd/ Jungtinė Karalystė 

CV siųsti el. p.  
kristina.slekiene@cr.vu.lt. Laiške būtina 

nurodyti, kad praktiką norite atlikti    
Absolute Translations Ltd. 

FlF, KHF, UKI Currently, we have one space to start on 13th January 2014. Our 
requirements are that the intern possesses a good command of the 
English language both spoken and written and is interested in the 
language industry. The placement is best suited to someone who 
wants to become a translator, although we do not do in-house 
translation interns have the opportunity to see how the world of 
translation operates and the different terminology used. 

„Patirtis šioje įmonėje man 
labai pravers ieškantis 
darbo tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje.“ 

Hopitaux Universitaire 
Henri Mondor / 

Prancūzija 

CV ir motyvacinį laišką siųsti el. p.  
kristina.slekiene@cr.vu.lt. Laiške būtina 

nurodyti, kad praktiką norite atlikti     
Hopitaux Universitaire Henri 

Mondor. 

MF Gali priimti vieną praktikantą.  „Plastinės chirurgijos 
skyrius 25 lovų dydžio. 
Skyrius dirba dideliu 
pajėgumu vykdydamas 
planinę ir ekstrinę 
operacinę veiklą. 
Rekomenduočiau, jei 
[praktikantai] gali bendrauti 
anglų ir prancūzų kalbomis, 
siekiant didžiausio praktikos 
efektyvumo.“ 

Energy and Geoscience 
Intitute at Slovak 

Academy of Sciences / 
Slovakija 

Marina Gazi Matejova 
El. p. mgazi@egi.utah.edu  

GF Praktikantus gali priimti visus metus. Šiuo metu gali priimti vieną 
geologijos studentą (paskutinio bakalauro kurso arba magistrantą).  

Rekomenduoja kitiems 
studentams atlikti praktiką 
šioje organizacijoje. 

Foundation for 
Information Society /  

Vengrija 

Lia Bassa 
El. p. bassa.lia@infota.org  

EF, FsF, IF, KHF, 
MIF 

Vienu metu gali priimti 2 praktikantus. Praktika galima bet kuriuo 
metu, išskyrus liepą-rugpjūtį. Pageidauja studentų, besidominčių IT 
plėtra, finansų tyrimais (bankininkyste), švietimu, kultūriniu paveldu, 
turizmu. Siunčiant CV būtina nurodyti savo profesinius interesus. 

„Planuoju tęsti 
bendradarbiavimą, kadangi 
šių metų rudenį priimančioji 
organizacija pristatys savo 
projektą Lietuvoje, prie 
kurio man pačiai teko 
prisidėti.“ 

BioQuant /  Vokietija Vytautė Starkuvienė  
El.p.  

vytaute.starkuviene@bioquant.uni-
heidelberg.de 

ChF, FF, GF Pageidauja biochemiją, ląstelių ir molekulinę biologiją, molekulinę 
genetiką, fiziką, chemiją studijuojančių studentų. Gali priimti po vieną 
studentą semestrui (pageidaujama praktikos trukmė – 6 mėn.). 

„Toliau planuoju dalyvauti 
bendruose tyrimuose.“ 

mailto:kristina.slekiene@cr.vu.lt
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mailto:mgazi@egi.utah.edu
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University Hospital 
Galway / Airija 

CV siųsti el. p.  
kristina.slekiene@cr.vu.lt. Laiške būtina 

nurodyti, kad praktiką norite atlikti   
University Hospital Galway. 

MF Vienu metu gali priimti 2 praktikantus. Praktika galima  
bet kuriuo metu. Pageidauja ne jaunesnių nei 3 metų radiologijos 
rezidentūros studentų. Reikalingi geri anglų kalbos įgūdžiai. 

„...atlikau mano žinias bei 
praktinius įgūdžius 
papildančią praktiką, 
ypatingai krūtinės, kaklo, 
krūtų, virškinamojo trakto, 
šlapimo takų ir 
branduolinės medicinos 
(PET tyrimai) srityse. 
Rekomenduočiau praktiką 
atlikti vyresniesiems 
radiologijos rezidentams, 
kad vyktų pilnavertė 
diskusija su radiologijos 
konsultantais, nes jie turi 
didelį žinių kiekį, bei yra 
savo radiologinių 
subspecializacijų 
profesionalai, tai ypatingai 
svarbu, jei rezidentas nori 
gilintis kažkurioje 
radiologinėje srityje.“ 

The Center for Peace 
Studies /  Kroatija 

Mirjana Mikić Zeitoun 
El.p. mirjana.mikic@cms.hr  

FsF, IF, KHF, 
TSPMI 

Pageidauja studentų, besidominčių mažumomis, socialine atskirtimi, 
tarpkultūriniu dialogu, istorija, pastaraisiais įvykiais, socialiniu 
teisingumu. Skubiai reikia vieno praktikanto. Praktikos trukmė – iki 4 
mėnesių.  
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Consiglio Nazionale 
della Ricerche 

Instituto per lo Studio 
degli Ecosistemi / 

Italija 

Baratti Mariella 
El. p. m.baratti@ise.cnr.it  

Chini Zittelli Graziella 
El. p. graziella.chinizittelli@ise.cnr.it 

Di Lorenzo Tiziana 
El. p. tiziana.dilorenzo@ise.cnr.it  

Faraloni Cecilia 
El. p. c.faraloni@ise.cnr.it  

Taiti Stefano 
El. p. s.taiti@ise.cnr.it  

GF Our institute can accommodate up to 4-5 students per year. Below 
please find the main topics of interest with the name of the 
responsible scientists: 
1. Biology and technologies of photosyntetic microorganisms: 
 Agro-industrial waste treatment and valorization (Dr. Carlozzi 
Pietro, Dr.ssa Chini Zittelli Graziella). 
 Bioenergy and high value products from microalgae (Dr. Torzillo 
Giuseppe, Dr.ssa Chini Zittelli Graziella). 
 Biology and physiology of photosynthetic microorganisms of 
industrial interest (Dr.ssa Chini Zittelli Graziella,  Dr. Torzillo Giuseppe, 
Dr.ssa Faraloni Cecilia). 

2.  Molecular zoology to study phylogeny, ecotoxicology and 
conservation in animal species (Dr.ssa Baratti Mariella). Students with 
expertise in molecular biology (DNA extraction, PCR, RT-PCR, statistical 
analysis of molecular data): three months training. Students without 
experience: minimum six months training. 
3. Groundwater Ecology (Dr.ssa Di Lorenzo Tiziana): 

 Ecology of groundwater crustaceans. 

 Bioindicators of groundwater ecosystem pollution . 

 Groundwater ecotoxicology. 

 Analysis of anthropic pressures and impact on groundwater 
ecosystems. 

 Respirometric metabolism bioassays on groundwater crustaceans. 
4. Systematics, phylogeny, biogeography, functional morphology 
and ecology of terrestrial isopods (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) 
(Dr. Taiti Stefano). 

„...rekomenduočiau, nes ši 
institucija yra tikrai 
patikima ir autoritetinga. 
Jos personalas yra patyręs ir 
labai maloniai dalinasi 
patirtimi ir moko naujų 
dalykų.“ 

mailto:m.baratti@ise.cnr.it
mailto:graziella.chinizittelli@ise.cnr.it
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Chetcuti Cauchi /   
Malta 

CV siųsti el. p.  
kristina.slekiene@cr.vu.lt. Laiške būtina 

nurodyti, kad praktiką norite atlikti   
Chetcuti Cauchi.  

EF, FsF, KF, KHF Placements are available all year round.  Please find below tasks for 
the interns that we require for each departments:  
Human Resources (2 interns are needed before the end of 2013) 
 Participate in the recruitment and selection process, including 

attendance to interviews. 
  Allocate human resources, ensuring appropriate matches between 

personnel. 
  Provide current and prospective employees with information about 

policies, job duties, working conditions, wages. 
  Participate in the identification of training programmes relevant for 

employees of the firm. 
 Accounting (2 interns are needed ASAP)  
 Understanding the way the accounting system (Microsoft Dynamics 

NAV) works 
 Posting of documentation in the accounting system 
 Accounts Reconciliations  
 Administrative duties in the Accounting Department  

Corporate Services (1 intern is needed ASAP) 
 Review and preparation of various corporate documents and forms. 
 Documentation and submission of company forms to regulatory 

authorities. 
 Support and liason with international client portfolio. 
 Due diligence procedures 

Tax (1 intern is needed before the end of 2013) 
 Review and preparation of various tax documents and forms 
 Documentation and submission of tax forms to regulatory 

authorities 
 Support and liaison in relation to international client portfolio 
 Assisting with Due diligence procedures 
 Administrative tasks involving scanning and filing 

Marketing (1 intern is needed ASAP) 
 Marketing Purchase Orders 
 Compilation of content to appear as events in company website  
 Updating of contact information on the company database  
 Administrative duties in the Marketing Department  

Administration  
 Execute all administrative duties to include general office support 

with variety of clerical activities and related tasks.  
 assisting in marketing related tasks which will involve the updating 

of a database and use of specific software 
 mail coordination 
 filing in both hard copy and soft copy versions 
 assistance with archive management and board room preparations 

for meetings. 

„Jei studentas pasiruošęs 
sunkiai dirbti, greitai 
persiorientuoti atliekant 
užduotis“, tuomet 
rekomenduoju atlikti 
praktiką šioje 
organizacijoje. „Jei studento 
požiūris į darbą bus, kad tai 
tik praktika ir per daug 
rimtai nežiūrės į darbo 
užduotis, tada siūlau 
pasiieškoti kitos praktikos 
įmonės.“ 

mailto:kristina.slekiene@cr.vu.lt
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Biometry.com AG /  
Šveicarija 

Werner Blessing  
El. p. Werner.Blessing@biometry.com  

EF,   FF, KHF, 
MIF  

Vienu metu gali priimti 2 studentus. Pageidauja ilgesnės trukmės, pvz., 
vienerių metų, praktikos, tačiau trumpesnės trukmė praktika taip pat 
galima. 

„Rekomenduočiau. Įmonė 
yra start up‘o lygmenyje, 
tačiau vyksta intensyvi 
komunikacija su 
potencialiais įmonės 
klientais kaip Deutsche 
Telekom, VISA, Sony, t.t. 
Kadangi įmonė yra maža, 
teko susidurti su įvairaus 
pobūdžio užduotimis.“ 

IrRADIARE /  
Portugalija 

CV siųsti el. p.  
kristina.slekiene@cr.vu.lt. Laiške būtina 

nurodyti, kad  praktiką norite atlikti  
IrRADIARE. 

EF, KHF, MIF Pageidauja ekonomikos, inžinerijos ir matematikos studentų. 
Praktikantus gali priimti visus metus. Vienu metu gali priimti 2 
praktikantus. 

„Įgijau daug naujų žinių ir 
patirties bei patobulinau 
užsienio kalbų įgūdžius.“ 
Taip pat planuoja tęsti 
bendradarbiavimą su įmone 
– „bendradarbiavimas ar 
veiklos kūrimas „Erasmus 
for Young Enterpreneurs“ 
projekte.“  

Laboratory of 
Biological 

Anthropology 
(University of 

Copenhagen) /  Danija 

Niels Lynnerup 
El. p. nly@sund.ku.dk  

IF, GF, MF Gali priimti antropologijos, biologijos studentus (vieną studentą 

semestrui). Praktikantai priimami kiekvienais metais nuo rugsėjo 1 d. ir 

vasario 1 d. Gali paprašyti susimokėti už praktikos metu naudojamas 

priemones (bench fee). 

Planuoja tęsti 
bendradarbiavimą „ateityje: 
moksliniai tyrimai, vizitai ir 
pan.“ 

Karolinska University  
Hospital /  Švedija 

Marie Degerblad 
El. p.  marie.degerblad@karolinska.se  

MF Pageidauja medikų, kalbančių švediškai. Vienu metu gali priimti tik 1 
studentą. Praktika gali prasidėti rudenį arba nuo sausio. Vienintelis 
netinkamas laikas - vasara. 

"Tai gera galimybė 
patobulinti  
esamas medicinos žinias ir 
įgyti daug naujų žinių." 

Royal Devon and 
Exeter Hospital /  
Jungtinė Karalystė 

CV siųsti el. p.  
kristina.slekiene@cr.vu.lt. Laiške 

būtina nurodyti, kad  praktiką norite 

atlikti Royal Devon and Exeter 
Hospital. 

MF Pageidauja rezidentų. Siūloma stebimoji praktika. Idealus laikas 
praktikai: birželio – rugsėjo mėn.  

"Labai rekomenduočiau. 
Todėl, kad  
šioje ligoninėje dirbantys 
konsultantai yra aukštos 
kvalifikacijos gydytojai, 
turintys nemažai tiek darbo, 
tiek mokymo patirties. Be 
to, labai geranoriški, iškilus 
neaiškumams visuomet 
padėdavo juos išspręsti, 
mielai aptardavo klinikinius 
atvejus." 

mailto:Werner.Blessing@biometry.com
mailto:kristina.slekiene@cr.vu.lt
mailto:nly@sund.ku.dk
mailto:marie.degerblad@karolinska.se
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Institute National de la 
Recherche 

Agronomique /  
Prancūzija 

Saulius Kulakauskas 
El. p. saulius.kulakauskas@jouy.inra.fr 

GF Per metus galėtų priimti apie 10 studentų. Geriausia pradėti praktiką 
sausio - gegužės mėn., bet galima tartis ir kitam laikui. 

"Svarstome tęsti bendrus 
tyrimus,  
inicijuoti naujus projektus." 

Durham University /  
Jungtinė Karalystė 

www.dur.ac.uk/physics/research  FF Studentai, norintys pasipraktikuoti  
laboratorijose fizikos departamente, turi patys susisiekti su savo galimu 
tyrimų vadovu ir aptarti galimybes bei pageidavimus. Tyrimų grupes, 
mokslininkų sąrašus bei jų tyrimų sritis galima rasti čia. Patogiausias 
priėmimo laikas - vasara. 

"Mokslinė grupė yra 
pasaulinio  
lygio, turi neįtikėtinai didelį 
žinių bagažą ir yra gerai 
aprūpinta eksperimentine 
technika. Noriai dalinasi 
žiniomis su kitais, todėl 
galima daug ko išmokti." 

Tampere University of 
Technology 

Optoelectronics 
Research Centre /  

Suomija 

Professor Oleg G. Okhotnikov 
El. p.  Oleg.Okhotnikov@tut.fi  

FF Pageidaujama ilgesnės trukmės praktika (metai ar ilgiau), kartu galima 
rašyti ir baigiamąjį darbą. 

Rekomenduočiau, "nes ten 
laukia draugiškas 
kolektyvas, gera atmosfera 
ir profesinis tobulėjimas." 

Instituto de 
investigacion sanitaria  
fundacion jimenez diaz 

/ Ispanija 

Gabriel Herrero-Beaumont 
El. p. gherrero@fjd.es, 

gherrerobeaumont@infonegocio.com  
Raquel Largo  

El. p.  RLargo@fjd.es  

GF Pageidauja biomokslų ar biologijos studentų su molekulinės biologijos 
pagrindais. 

"Sudarytas išsamus ir platus  
praktikos planas, kurio 
metu turėjau daug veiklos ir 
labai daug patirties įgijau 
darbo laboratorijoje metu." 

National research 
council of Italy (CNR) 

institute of ecosystem 
study (ISE) firinze 

branch / Italija 

Pietro Carlozzi 
El. p.  pietro.carlozzi@ise.cnr.it  

GF, FF Domina gamtos ir technologijų mokslų studentai. Vienu metu gali 
priimti vieną praktikantą. Patogiausia praktikos pradžia nuo sausio 1 d., 
bet galimos ir kitos datos (nepatogu vasarą, nes rugpjūtis Italijoje 
atostogų metas). Iš pradžių su organizacija turėtų susisiekti ne 
studentas, o jo praktikos vadovas ir aptarti praktikos temą. 

Rekomenduočiau, "nes čia 
dirba rimti ir daug patirties 
turintys specialistai, taip pat 
techninis pasiruošimas yra 
labai geras." 

University of  
Groningen /  
Nyderlandai 

Frank Dekker  
El. p.  f.j.dekker@rug.nl  

ChF Nuo 2014 sausio priimtų vieną chemiką.  

The University Medical 
Center Groningen /  

Nyderlandai 

Marianne Rots 
El. p.  m.g.rots@umcg.nl  

GF, MF Pageidauja magistrantų biologų 6 mėnesių laikotarpiui nuo rugsėjo 
arba sausio. 

 

mailto:saulius.kulakauskas@jouy.inra.fr
http://www.dur.ac.uk/physics/research
http://www.dur.ac.uk/physics/research
mailto:Oleg.Okhotnikov@tut.fi
mailto:gherrero@fjd.es
mailto:gherrerobeaumont@infonegocio.com
mailto:RLargo@fjd.es
mailto:pietro.carlozzi@ise.cnr.it
mailto:f.j.dekker@rug.nl
mailto:m.g.rots@umcg.nl

