
Kedves Kiutazók! 

A nevem Kajó Ida, a 2016-os tavaszi félévben töltöttem 4 hónapot Klaipédában, az LCC 

International Universitynél. Nem szaporítanám tovább feleslegesen a szót, itt egy pár 

praktikus tanács azoknak, akik fontolgatják, hogy ide jönnek, vagy már tudják, hogy ide 

fognak utazni. 

1. Nincs pszichológia mesterképzés, szóval aki pszichó mesterre jár, az ne ide jelentkezzen. 

2. Az egyetem működése nagyon hasonlít az amerikai egyházi kézben lévő egyetemekéhez, 

nagy szerepe van a hitnek a kampuszi életben, sok a házi feladat és egyéb beadandó, illetve 

nem lehet alkoholt fogyasztani a kampusz területén, tehát aki inkább bulizni, mint tanulni 

szeretne, az szintén alaposan gondolja át, hogy ide akar-e a jelentkezni. 

3. A koli elég olcsó, úgyhogy anyagi szempontból mindenképpen megéri ott lakni, 

ugyanakkor van egy-két tényező, ami nem feltétlenül derül ki az egyetemen honlapjáról, 

pedig nagyban befolyásolja az ott lakók életét: a szobák lényegében kétszobás apró 

apartmanok, szobánként 2-3 ággyal, saját fürdőszobával és wc-vel, hűtővel és egy közös kis 

folyosóval. Általában 4-5 ember lakik egy apartmanban. A szobák a közös kis folyosóra 

nyílnának, ha lenne ajtó, de nincs, csak két lyuk van a falban. Az ajtónyílások tetején van egy 

függönykarnisszerű rúd, amire fel lehet szerelni zuhanyfüggönyt vagy lepedőből és 

biztosítótűből összetákolt függönyutánzatot, de a hangok ugyanúgy be fognak szűrődni. 

4. Ha ezek után még mindig kitart az ember a kollégium mellett, érdemes végiggondolni, 

hogy melyik épületbe jelentkezzen. Két épület van, a Neumann Hall és az Enns Hall. Én 

alapvetően az Ennst ajánlom mindenkinek. Újabb, sokkal jobban felszerelt, van meleg víz, 

szebbek a konyhák, kevesebben laknak ott és összességében jobb a hangulata. Ami hátránya, 

hogy a szobák sokkal kisebbek, mint a Neumannban, és emeletes ágyak vannak 

mindegyikben. A Neumannban, kb. kétszer akkorák a szobák, csak az apartman egyik 

szobájában van emeletes ágy, és ha négyen laktok együtt, akkor mindenkire jut saját ágy. 

Ugyanakkor a Neumann eléggé lepukkant, kétszer annyi ember lakik ott, sosincs meleg víz, 

nincs elég mosógép, nincs elég szárítószoba és az egész egy kicsit nyomasztó.  

5. Ha valami miatt nem jöttök ki jól a szobatársaitokkal (Pl.: mondjuk te vagy az egyetlen a 

szobátokban, aki nem beszél oroszul) érdemes minél hamarabb szólni valakinek, hogy 

áthelyezhessenek titeket egy másik szobába. Ez ügyben fordulhattok az Erasmus 

koordinátorhoz, az Erasmus internekhez, az RA-dhoz, vagy RD-dhez. Egyéb kolival 

kapcsolatos ügyekben érdemes először az RA-dat megkeresni. 



6. Ha vegetáriánus, vegán illetve a hagyományostól valamilyen módon eltérő étrendetek van, 

készüljetek fel arra, hogy magatokra kell majd főznötök, mert a kantinban egész félévben 

ugyanazt a kb. 10 féle ételt lehet kapni.  

7. A kampuszon semmilyen védőnő, nurse vagy bármiféle egészségügyben jártas személy 

nincs, úgyhogy alaposan tárazzátok be magatokat gyógyszerrel, szemcseppel, széntablettával 

és egyebekkel.  

8. Hideg lesz, érdemes beszerezni egy jó meleg kabátot, sálat, sapkát és KESZTYŰT. Ha 

tavaszi félévben utaztok, akkor az elején lesz nagyon hideg, ha ősziben, akkor a végén lesz 

nagyon hideg. Érdemes vinni egy kényelmes vízálló cipőt is, mert sokat fogtok mászkálni 

Litvániában meg a környező országokban is. 

9. Vegyétek fel a kezdő litvánt, 6 kredit, és az egyik legjobb, leghasznosabb óra volt. Kevesen 

beszélnek angolul Litvániában, úgyhogy jól fog jönni a nyelvtudás. 

10. Töltsetek le egy offline litván-angol szótárat a telefonotokra, nagyon jól fog jönni 

vásárláskor, utazáskor stb… 

11. Litvánia nemzeti sportja a kosárlabda és az egyetemnek is van saját kosárcsapata, akik 

ráadásul az utóbbi pár évben nagyon szép eredményeket értek el, Járjatok el kosármeccsekre! 

Kosáridény közben általában heti 1-2 meccs van, nagyon jó a hangulat, jókat lehet röhögni és 

addig se a koliban penészedtek. 

12. Járjatok el a rendezvényekre. Rengeteg mindent szoktak szervezni, egészen spontán 

filmezős estéktől kezdve külföldi vendégelőadókkal megszórt konferenciákig. (És általában 

szokott ingyen kaja lenni.) 

13. A konyhai eszközeiteket ne a konyhában tároljátok, mert biztos, hogy valaki el fogja lopni 

őket és akkor vagy vissza kell lopnotok őket, vagy valaki másét kell elvennetek. 

14. Egyetek dumplingot, kepta duona-t és cepelinai-t, és tree cake-et (litvánul šakotis)! 

A lényeg az, hogy ne aggódjátok túl a tanulást, egyetek sokat, aludjatok eleget és utazzatok, 

amennyit csak tudtok. Sok szerencsét! 

 

 

 

 

 


