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Poročilo o študiju v tujini
Litva, Vilnius 2017/2018 zimski semester
Vilnius Gediminas Technical University (VGTU)
Nastanitev: Bival sem v najetem stanovanju za en semester. Imel sem svojo sobo, stanovanje pa sem si
delil še z enim študentom. Brez stroškov je bila najemnina 250€ na mesec, stanovanje je imelo dobro
pozicijo cca. 10 min. peš od centra in dobrih 15 min. od faksa. Načeloma pa se gibljejo najemnine za sobo v
stanovanju med 200€ in 350€ odvisno od opreme, lege stanovanja. Stanovanje sem našel v facebook
skupini, ki je bila narejena za študente zimskega semestra 2017/18 na gostujoči univerzi.
Možnost je tudi bivati v študentskih domovih, kjer je cena med 150 in 200€ za sobo, katero si po navadi
delita 2 študenta. Prav tako je študentski dom stacioniran eno uro z avtobusom od fakultete, kar ni idealno.
Priporočam nastanitev v centru oz. blizu centra.
Prehrana: Hrana je cenejša kot v Sloveniji, za približno 10-15%. V mestu je veliko trgovin – Maxima, Rimi,
Iki, Lidl… Tudi v restavracijah je hrana cenejša kot pri nas in dobra. Na glavni ulici v starem mestnem jedru v
izvrstni restavraciji, je obrok s pijačo cca. 10€.
Prevoz: Javni mestni prevoz je v Vilniusu zelo dober, avtobusi in trolejbusi. 30 minutna vozovnica stane
študenta 50centov, kupi se jo pri vozniku na avtobusu/trolejbusu, ali v kiosku, katerih je veliko po mestu.
Močno priporočam tudi uporabo aplikacije Trafi, ki odlično napoveduje čase prihodov avtobusov.
Pridobite si tudi ISIC kartico (ZigZag travel Vilnius) – international student identity card s katero lahko
koristite popuste, med drugim je z omenjeno ISIC kartico javni prevoz še bolj ugoden. Kupite v kiosku 3
mesečno vozovnico za javni mestni prevoz, ki stane cca. 16€ (ob priložitvi ISIC kartice). Prav tako so taksiji
poceni, cenejši kot v Ljubljani.
Fakulteta: Fakulteta je v redu, mogoče deluje infrastruktura malo zastarelo, ampak to ni moteče. Profesorji
so ustrežljivi, potrpežljivi, prijazni, odzivni. Vse se da dogovoriti. Za to fakulteto sem se odločil, ker imajo
zelo veliko ponudbo predmetov v angleščini (cca 75 predmetov samo na fakulteti za elektrotehniko). To
velja za vse smeri elektrotehnike, tako za 1. kot tudi 2. stopnjo. Podpira se sprotno delo, domače naloge
itd. – podobno kot na domači fakulteti. Profesorji govorijo dobro angleško, zapiski in slajdi so v angleščini.
Organizacija na fakulteti/univerzi je dobra, ni nobenih zmed. Tudi študentsko društvo organizira veliko
izletov, druženj, dogotkov za gostujoče študente.
Splošen vtis izmenjave v tujini: Izmenjavo v tujini bi ocenil z oceno 5/5, saj sem pridobil veliko študijskih kot
tudi življenskih izkušenj. Izboljšal sem se v angleščini in reševanju problemov v tujem, novem okolju.
Splošen vtis o podpori pred in med izmenjavo: Podpora z domače fakultete in univerze je bila zelo dobra,
hitra odzivnost in pomoč. To je pripomoglo, da nisem imel problemov in zmed. Podporo ocenjujem s 5/5.
Dodatno: Denarna podpora – štipendija za Erasmus študente je bila ustrezna, na mesec sem porabil
dodatnih 100-150€ svojega denarja poleg štipendije, za razne izlete, zabavo itd.
Mladi ljudje v Litvi večinoma govorijo angleško, starješi bolj poredko, velika večina jih pa zna rusko, če
komu to pripomore. Kljub temu, nisem imel nikakršnih težav s sporazumevanjem.
Za več vprašanj me lahko kontaktirate na mail ali telefon.
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