1. Apsilankykite puslapyje http://lsmu-outgoing.dreamapply.com/.
2. Pasirinkite praktikų judumo tipą: „Erasmus+ traineeships embedded in curriculum“ (tai tokia praktika,
kuri yra pripažįstama LSMU kaip sudedamoji studijų dalis), „Erasmus+ Traineeships voluntary“
(praktika atliekama vasaros metu) ar „Erasmus+ traineeships after graduation“ (absolventų praktika,
atliekama vienerių metų laikotarpyje pabaigus studijas). Paspauskite „Online application – start
here!“. Pakeitimus praktikų judumo tipuose galėsite daryti ir vėliau, tai yra po registracijos.
3. Įveskite savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, pasirinkite pilietybę ir paspauskite „Sign up and
continue“.
4. Paspaudus registracijos mygtuką, atsivers langas su unikaliu jūsų registracijos kodu. Nusirašykite šį
kodą. Šį kodą taip pat gausite ir el. laišku iš DreamApply sistemos. Tačiau, padarius klaidą el. pašto
adrese registracijos metu, kodo negausite. Nusirašius kodą, paspauskite „I wrote it down, continue“.
5. Paspauskite „Continue by selecting a study program“ ir paspauskite „Find mobilities“, pasirinkus
fakultetą.
6. Kitame puslapyje, paieškos funkcija jums leis atrinkti praktikai siūlomas vietas pagal mobilumo tipą.
Taip pat paieškos laukelyje suvedus raktinį žodį, pvz. „residency“ ar „medicine“, paiešką susiaurinsite
ir matysite tik rezultatus, atrinktus pagal raktinį žodį.
7. Pasirinkite jūs dominančią vietą ir paspauskite „Apply now“. Atkreipkite dėmesį į tai, kam yra skirta
vieta. Pvz., vieta su užrašu „Erasmus+ Traineeship embedded (residency)/Medicine“ rodo, kad vieta
yra skirta medicinos krypties rezidentams ir kiti studentai šios vietos pasirinkti negali. Vieta su užrašu
„Erasmus+ Traineeship embedded (integrated studies)/ Pharmacy“ yra skirta farmacijos fakulteto
vientisųjų studijų studentams. Taip pat, jūs galite pasirinkti taip vadinamas „atviras“ vietas, jei
praktikai vietą susiradote patys ir tai rodys užrašas „Erasmus+ Traineeship embedded open #1“ .
8. Paspaudus „Apply now“, jūs nukreips į puslapį „Priorities“, kuriame matysis visi jūsų pasirinkti
judumai. Jūs galite pridėti papildomą judumą paspausdami „Add more choices“. Rinkdamiesi
išdėstykite savo vietas prioriteto mažėjančia tvarka. Iš viso galite pasirinkti 6 variantus.
9. Paspaudus „Next page“, jūs nukreips į „Profile“ puslapyje, kuriame reikės pateikti informaciją apie
save. Laukeliai su raudona žvaigždute rodo, kad ši informacija apie jus yra privaloma.
10. Kitame puslapyje jums reikės suvesti informaciją apie jūsų studijas ir Erasmus patirtį. Laukelyje „Name
of department...“ įrašykite padalinį, kuriam jūs priklausote. „Level of education“ – iš „drop-down“
meniu pasirinkite studijų ciklą (nepamirškite, kad medicinos, farmacijos, odontologijos ir veterinarijos
studentai studijuoja vientisųjų studijų programas, tad rinkitės „integrated“; „Current term“ – studijų
metus; „Study area“ iš „drop-down“ meniu pasirinkite studijų sritį; „Study programme name“ –
įrašykite studijų programos pavadinimą, pvz. veterinarinė medicina; „Start of studies“ – studijų
pradžios metus (rezidentai ir doktorantai turi įrašyti vientisųjų studijų pradžios metus). Pažymėkite, ar
jau naudojotės Erasmus programa ir kuriuo mobilumo tipu.
11. „Languages“ lange jūs turite nurodyti savo gimtąją kalbą, kitų užsienio kalbų mokėjimą ir pažymėti,
kokios kalbos egzaminą laikysite LSMU Kalbų katedroje, jei jūs privalote jį laikyti.
12. „Documents“ lange šiame etape jums reikia prikabinti tik kalbos žinių sertifikatą, jei jūs tokį turite.
13. „Other“ lange nurodykite numatomą praktikos pradžią ir trukmę bei, jei turite vietą susiradęs pats,
įrašykite šalį bei instituciją, jei jau žinote kur važiuosite atlikti praktikos.
14. „Checklist“ lange šiame etape nieko nežymėkite. Po atrankos reikės pradėti pildyti dokumentus, ir ši
funkcija aktyvuosis tada.
15. Jei jau viską atidžiai užpildėte ir nebenorėsite daugiau taisyti savo paraiškos, paspauskite „Submit
application“. Jei planuojate ją dar taisyti, paspauskite „Save“ ir prisijunkite kitą kartą. Nepamirškite
pateikti paraiškos iki nurodytų datų skelbime, t.y. iki kovo 26 (jei jūs laikysite kalbos egzaminą Kalbų
katedroje) arba kovo 31 (jei nelaikysite testo).

