prie Bendradarbiavimo sutarties
mokslinių tyrimų plėtrai ir specialistų mokymui
Reg. Nr.BN 15-4-15/01/14/01

LSMU Podiplominių studijų centro Farmacijos specialistų studijų
Mokslinių praktinių konferencijų
,,Farmacijos naujienos ir šeimos gydytojų skiriamų vaistų farmakologiniai ypatumai“
2015 m. I–V ciklų
K a l e n d o r i n i s p l a n a s( koreguota)
I ciklas. Kaunas (2015-01-30–01-31); Vilnius (2015-02-06–02-07); *Kaunas (2015-02-20–02-21);
Šiauliai (2015-02-27–02-28).
II ciklas. Kaunas (2015-03-20–03-21); Vilnius (2015-03-27–03-28); Klaipėda (2015-04-10–04-11);
Panevėžys (2015-04-17–04-18).
III ciklas. Kaunas (2015-04-24–04-25); Vilnius (2015-05-08–05-09); Klaipėda (2015-05-15–0516); Šiauliai (2015- 05-29–05-30).
**Kaunas –2015-05-22 –,,Farmacijos aktualijos 2015 m. pavasaris“.
IV ciklas. Kaunas (2015-09-25 – 09-26); Vilnius (2015-10-02 – 10-03); Panevėžys (2015-10-09–
10-10); Klaipėda (2015-10-16– 10-17).
V ciklas. Šiauliai (2015-10-23–10-24); Vilnius (2015-11-06–11-07); Kaunas (2015-11-13–11-14).
**Kaunas – 2015-11-20 – ,,Farmacijos aktualijos 2015 m. ruduo“.
PASTABOS.
- Pagal asmeninį specialisto poreikį kiekvienoje programoje gali būti išklausytas 6 ar 12 val. kursas,
konferencijoje ,,Farmacijos aktualijos“ – 9 val. kursas.
- Mobilių konferencijų pradžia 9.00. Registracija 8.30-9.00;
,,Farmacijos aktualijose“ – registracija 9.00-10.00.
* ciklo pakartojimas
** kasmetinės konferencijos ,,Farmacijos aktualijos 2015 m.“ K.Donelaičio g. 27 Park inn Radisson
Konferencijų centre .
Vieta:
Vilniuje
– viešbutis ,,Karolina“, Sausio 13-tosios g. 2;
Šiauliuose
– Šiaulių verslo inkubatorius, Aušros alėja 66a;
Panevėžyje – konferencijų centras-kavinė ,,Prie senųjų vartų“, M.Tiškevičiaus g. 9;
Kaune
– LSMU PSC Farmacijos studijos J.Lukšos-Daumanto g. 2
Klaipėdoje
– Radisson Blu viešbutis, Šaulių g. 28.
(dėl galimų pakeitimų sekite pranešimus svetainėje)

Nustatytas registracijos mokestis: 6 val. – 5 Eur., 12 val. – 10 Eur.
Rekvizitai įmokai ( gali būti mokama vietoje - registracijos metu)
Įmokos gavėjas – UAB ,,Farmacijos namai“
Įmonės kodas – 136027121
Bankas – AB ,,Swedbank“
Gavėjo saskaita banke – LT18 7300 0100 7950 9856
Mokėjimo paskirtis: už (vardas pavardė) dalyvavimą konferencijoje
Informacija dėl mokesčio: telef. 8-37 221157, buhalterės el. paštas danguole@efarmacija.lt
Pageidautina išankstinė dalyvių registracija
LSMU podiplominėse farmacijos specialistų studijų sekretoriate:
telefonu - 8-37 328303;
faksu - 8-37 328302;
el. paštu - fps@lsmuni.lt.

