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 Klaipéda – egy sokak számára ismeretlen kikötőváros, amely festői környezetben terül 

el a Balti tenger partján. Litvánia harmadik legnagyobb városaként 290 kilométerre található a 

fővárostól északnyugatra. Eljutni oda igencsak nehézkes, útikönyvet találni szinte lehetetlen 

róla, és bizony általában az időjárás sem a legkedvesebb az emberhez. Kérdezhetnénk, akkor 

mégis miért olyan jó döntés ezt a helyet választani egy esetleges Erasmus programhoz? A 

választ mindenkinek magának kell megtalálnia, de talán egy kis ösztönzést nyújthat ez a rövid 

írás. 

A kiutazásnak számos formája lehetséges attól függően, hogy mennyi pénzt és időt 

szeretnénk rááldozni. A leggyorsabb valószínűleg a Palanga reptérre való érkezés, ahonnan 

egy 20 perces buszúttal már célba is érhetünk. A probléma ezzel, hogy ez a reptér nem fogad 

fapados járatokat, ezért ez a legdrágább útvonal is egyben. Az általam többször is használt 

Budapest – Brüsszel – Vilnius (Ryanair) repülőút megoldható fapados járatokkal, bár ehhez 

még hozzá kell adnunk egy 4 órás buszutat (Olex) Klaipédáig. Érdemes ugyanakkor egyéb 

alternatívák után is kutatni. Ha több időnk van, Varsóból busszal is eljuthatunk oda. 

Érdemes élnünk az egyetem által felajánlott szállás lehetőségével, mivel a campuson 

található mindkét kollégium, így megkímélhetjük magunkat a fölösleges ingázástól. Nem 

mellesleg ez a legolcsóbb opció. A kollégiumi épületek új építésűek és modernek, a szobák 3-

5 férőhelyesek, a közösségi terek (konyha, TV szoba, tanulószoba, hall) jól felszereltek. 

A campus ezen kívül magába foglalja még a sportcentrumot és a főépületet, amelyben az 

előadó- és tantermek találhatók. A sportlétesítményben lehetőségünk van különböző 

labdasportokat (foci, kosárlabda, röplabda) űzni, illetve a konditermet is látogathatjuk 

minimális tagdíj ellenében. 

A sportcentrumban található egy étterem is, ami igencsak olcsónak mondható – még 

az itthoni árakhoz viszonyítva is. Magunknak is főzhetünk a kapott konyhai felszereléssel, és 

az alapanyagokért sem kell messzire mennünk, mivel a campus közelében pár perc sétával 

számos boltot és bevásárlóközpontot elérhetünk. 

Az oktatásra nem lehet panaszunk: minden angol nyelven zajlik, annak ellenére, hogy 

nemzetiségeket tekintve elég sokszínű a hallgatóság. Az elvárások teljesíthetők a leadott 

anyag alapján, és a tanárokról általában elmondható, hogy nagyon segítőkészek. A 

tankönyveket az egyetem biztosítja, így erre nem kell külön pénzt áldoznunk. A 



számonkérések zárthelyi dolgozatokból, kiselőadásokból és különböző hosszúságú beadandó 

dolgozatokból állnak. A tárgyak folyamatos felkészülést igényelnek, és a hiányzást is elég 

szigorúan veszik, de éppen ezért a vizsgaidőszak mindössze egy hét hosszúságú. 

Programok terén is igen változatos az egyetem kínálata: különböző sportesemények, 

délutáni előadások, nemzetenkénti függetlenség napja ünneplések és vetélkedők színesítik a 

kollégiumi mindennapokat. Ugyancsak jelentkezhetünk számos önkéntes feladatra, amely 

még közelebb hozhat minket a litván kultúrához és emberekhez. 

Zárásként pedig az utazási lehetőségeket említeném meg. Bár nem sokat 

hiányozhatunk, a hosszú hétvégék és a tavaszi/őszi szünet kiváló alkalmat nyújthat egy 

utazáshoz a környező országokba. Mindenképpen javaslom Tallinn és Riga meglátogatását, 

amelyeket busszal könnyedén elérhetünk. Ugyancsak érdemes már jó előre szétnézni 

különböző légitársaságok ajánlatai között, ha a skandináv országokat vennénk célba. 

Egy Litvániában – Klaipédában eltöltött félév remek lehetőség az északi országok, 

kultúrák, emberek megismerésére. Bár nagyon távoli és ritka uticél, az oda látogató nem fogja 

megbánni döntését – új, izgalmas és felejthetetlen élményekben lesz része, és olyan emlékeket 

fog szerezni, melyekre még nagyon hosszú ideig mosolyogva fog visszagondolni.  


