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INFORMACIJA APIE ASMENĮ

Mokslinis laipsnis

Pavardė

1 adresas 2 adresas

Pašto kodas Miestas Šalis

Mobiliojo ryšio telefono numeris

El. paštas Skype adresas

Pilietybė

Lytis* Vyr. Mot.

Ar turite negalią, kuri galėtų kliudyti dalyvauti atrankos testuose ar pokalbiuose?
Taip Ne

Jei taip, nurodykite ją konkrečiau (kad administracija Jums padėtų, jei įmanoma):

SVARBI INFORMACIJA

Atrankos komisijai turite pranešti apie pasikeitusį savo adresą.
Prašome nurodyti visą telefono numerį, pvz., pateikdami telefono numerį Londone (JK) turite rašyti: (44-20) 74 18 86 00.�������� 
Nurodykite savo el. paštą, kad mums būtų lengviau su Jumis susisiekti.
Visas datas nurodykite taip: diena/mėnuo/metai.

* bus naudojama tik statistinėms ir registracinėms reikmėms

EUROPOS VAISTŲ AGENTŪRA (LONDONAS)      
PARAIŠKOS ANKETA

Kvietimas teikti paraiškas laikinoms sutartininkų darbo vietoms užimti

Vardas

Atranka, kurioje norite dalyvauti

Toliau nurodykite kitas pavardes (pvz., mergautines), nurodytas diplomuose ar pažymėjimuose, kurių kopijas 
pridedate prie šios paraiškos.

Gimimo šalisGimimo data

Iš kokio leidinio ar kito informacijos šaltinio sužinojote apie šią 
atranką?������ ������ 

ma rasti dienos metu

s galima rasti vakare

Gimimo vieta

(-os) pavardė(-s)� 

Paraiška bus užregistruota Jūsų nurodyta pavarde. Ją reikia nurodyti visoje korespondencijoje.



IŠSILAVINIMAS

Pradžios data Baigimo data

Pridėti Atšaukti

DARBO PATIRTIS

Ligšiolinė karjera – pirma nurodykite dabartines pareigas – taip pat informaciją aatsižvelgiama į darbo patirtį studijuojant doktoran
Pastaba: Pagal toliau pateiktoje skiltyje nurodytus laikotarpius bus skaičiuojama bendra Jūsų profesinės veiklos patirtis

Pradžios data Pabaigos data

Mokamas ar nemoka

informaciją apie šiuo 
metu užimamas 
pareigas nurodykite 
galutinę šios 
atrankos dokumentų 

Darbdavys

Adresas

Priežastis, dėl kurios nustojote eiti nurodytas pareigas

Veiklos sektorius

Pridėti Atšaukti Prieš kiek laiko (mėnesiais) turite nurodyti, kad nustosite eiti dabartines pareigas?����� 

KALBŲ MOKĖJIMAS

Sunumeruokite nurodomas kalbas tokia tvarka:

Kalba Nr. Rašymas
Klausymo Skaitymo BendraujanPasirengus

Atšaukti

Kvalifikacija

Plačiau apie kalbos mokėjimo lygį žr. Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą (angl. Common 
European Framework of Reference).�������� �������� 

kslo įstaigos) pavadinimas�� 

Išsilavinimas

Pagrindinės profesinės žinios, 
kurias įgijote

Pagrindinė veikla ir 
funkcijos

Mokslinis laipsnis pagal 
nacionalinę kvalifikaciją 

Šią dalį būtina užpildyti tiksliai ir išsamiai, net jei prie elektroninės paraiškos pridedate 
savo gyvenimo aprašymą.�������� �������� 

Darbas visą darbo 

Svarbi informacija: Prašome perskaityti Bendrąsias sąlygas ir atkreipti dėmesį į tai, kad prieš pirmą 
kartą paaukštinant įdarbintų kandidatų pareigas, iš jų reikalaujama įrodyti gebėjimą dirbti trečia 

Supratimas
Pridėti

Chronologine tvarka nurodykite savo vidurinį, specialųjį aukštesnį, 3 metų ar ilgesnės 
trukmės universitetinį ir kitokio pobūdžio aukštąjį išsilavinimą, įskaitant ir doktorantūros 
studijas, specializuotuosius ir tolesnius mokslus.�������� ��������  

1 – gimtoji arba pagrindinė kalba; 2 – antroji kalba; 3 – trečioji kalba, 4 – kita dar nenurodyta 
kalba.�������� �������� 

Kalbėjimas

fesija arba užimama pareigybė



ASMENS GEBĖJIMAI IR ĮGŪDŽIAI

Pridėti
Atšaukti

Aprašykite mokėjimą naudoti kompiuterines programas, pvz., Word, Excel, MS Access, PowerPoint:

Ar buvote baustas arba pripažintas kaltu už teisės pažeidimus?

Taip Ne

PAREIŠKIMAS
1. Pareiškiu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs.
2. Taip pat pareiškiu, kad:

ii) atlikau įstatymuose nustatytą karo prievolę arba įvykdžiau kitas susijusias pareigas;
iii) mano charakterio savybės atitinka reikalaujamąsias pareigoms atlikti.

- pilietybę įrodančio dokumento (paso, tapatybės kortelės, gimimo liudijimo ar kt.),
- diplomo (-ų) arba pažymėjimo (-ų), kuris (-e) suteikia teisę dalyvauti atrankoje,

Pavardė Data:

Parašas (pasirašyti reikia tik anketą, kuri pateikiama atvykus į pokalbį)

Data: Data:

PAPILDOMA INFORMACIJA

4. Žinau, kad pokalbio su Agentūra atstovais dieną turiu su savimi turėti pasirašytą šios anketos 
kopiją ir visus nurodytus mokslo baigimo ir darbo pažymėjimus, ir kad jei to nepadarysiu, mano 
paraiška bus laikoma negaliojančia.�������� �������� 

PatirtisĮgūdžiai

Nurodykite, kokius 
pareigybės aprašyme 

išdėstytus esminius 
reikalavimus, būtinus 

norint dalyvauti 
atrankoje, Jūs 

atitinkate.
Nurodykite 

ilgesnius nei 3 
mėnesių 

laikotarpius, 
kuriuos praleidote 

užsienyje (prašome 

Nurodykite 
asmens, į kurį 

galima kreiptis, kai 
su Jumis negalima 

susisiekti, pavardę, 

Jei TAIP, 
nurodykite 

3. Įsipareigoju, jei iš manęs bus pareikalauta, pateikti dokumentus, patvirtinančius i, ii ir iii punktuose 
nurodytą informaciją, ir suprantu, kad jei to nepadarysiu, mano paraiška bus laikoma 

i) esu vienos iš ES valstybių narių arba vienos iš Europos ekonominės erdvės valstybių 
narių pilietis ir turiu visas piliečio teises;������� ������� 

Patvirtinu, kad šioje paraiškos anketoje nurodyta informacija, mano žiniomis, yra 
tiksli ir neprieštarauju mano duomenų išsaugojimui elektroninėje 

5. Žinau, kad mano paraiška bus atmesta, jei nepateiksiu šių dokumentų kopijų:�������� 
�������� 

- įdarbinimą įrodančių dokumentų arba darbo sutarčių, kuriose konkrečiai nurodyta darbo pradžios ir 
pabaigos data, ir dabartinę kandidato pareigybę patvirtinančio dokumento, kuriame nurodyta darbo 

Patvirtinkite šį pareiškimą ir įrašykite savo pavardę toliau pateiktuose langeliuose.





ntūroje 


