Mieli kolegos,
„Evisit“ remia svarbius visuomenės tikslus ir tolesnį sveikatos priežiūros specialistų švietimą. Mes skatiname
medicinos specialistų nuolatinį mokymąsi elektroninėje erdvėje, taip pat dalyvavimą įdomiuose ir naudinguose
edukaciniuose renginiuose.
Jau antrąjį kartą skelbiame konkursą stipendijai gauti:
•
•
•

500 EUR stipendija gydytojui/ai,
500 EUR stipendija gydytojui/ai rezidentui/ei,
500 EUR stipendija vaistininkui/ei.

Kas gali dalyvauti?
•
•
•
•
•
•
•

Visi „Evisit“ registruoti gydytojai, gydytojai rezidentai, vaistininkai.
Pareiškėjas turi būti aktyvus „Evisit“ paskaitų ir kursų klausytojas (privalo žiūrėti paskaitas, laikyti testus).
Konkurse bus įvertinti visi vartotojo gauti sertifikatai už paskaitas / kursus, gautus 2020 m. sausio 1 d. - 2020
m. lapkričio 30 d. laikotarpiu.
Pareiškėjai turi sekti „Evisit“ „Facebook“ paskyrą (https://www.facebook.com/evisitlt/)
Norėdami gauti stipendiją, įsitikinkite, kad „Evisit“ profilyje yra išsami ir teisinga jūsų informacija.
Stipendijų konkurse nedalyvauja pretendentai, kurie ją gavo praėjusiais metais.
Norėdami pretenduoti į stipendiją, pareiškėjai turi atsiųsti paraišką konkursui elektroniniu paštu
stipendija@evisit.lt , nurodydami savo vardą, pavardę ir „Evisit“ registruotą telefono numerį. Taip pat
pareiškėjas turi pridėti motyvacinį laišką, kuriame išdėstys kodėl naudojasi Evisit platforma bei kokiems
tolesnio švietimo tikslams planuoja naudoti stipendiją. Motyvacinio laiško apimtis - 1000 simbolių su tarpais.
Paraišką pateikti iki 2020 m. Lapkričio 30 d.

Kaip bus išrinkti stipendijų gavėjai?
•

Pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, bus peržiūrimos dalyvių anketos, įvertinama ar dalyviai atitinka
konkurso kriterijus.

Kada bus išrinkti stipendijų gavėjai?
•
•
•

•

Stipendijos laimėtojams bus pranešta asmeniškai telefonu 2020 m. gruodžio mėn. 15 d.
Gruodžio mėn. 23 d. stipendijų laimėtojų vardai ir pavardės bus skelbiami „Evisit“ savaitraštyje ir „Facebook“
paskyroje.
Stipendija gydytojui rezidentui ir vaistininkui bus pervesta asmeniškai į sąskaitą. O stipendijos gavėjas
gydytojas, 2021 m. galės lankytis savo pasirinktuose įdomiuose ir naudinguose edukaciniuose renginiuose,
kuriuos „Evisit“ įsipareigos apmokėti (500 Eur).
Stipendijų gavėjai bus pakviesti dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje bei nusifotografuoti. Laimėtojai turi
duoti sutikimą, kad laimėjimo atveju jų vardas ir nuotrauka būtų paskelbti „Evisit“ naujienlaiškyje ir
„Facebook“ paskyroje.
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