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LITHUANIAN MARITIME 
ACADEMY

FACULTATEA SIGLA FACULTĂȚII



 Lithuanian Maritime Academy a fost fondată pe 28 aprilie
1948.

 Lithuanian Maritime Academy (LMA) este o instituție
publică in domeniul invățământului superior ce are ca scop
formarea navigatorilor cu înaltă calificare și a altor
specialiști pentru industria maritimă.

 Misiunea sa este de a oferi o educație superioară, pregătind
profesioniști cu înaltă calificare ce sunt capabili să lucreze
în mediul internațional în condițiile schimbării rapide a
tehnologiilor pentru flota marină, fluviu, marină și port.



SĂLILE DE CURS



DOTĂRILE FACULTĂȚII
Facultatea dispune de următoarele dotări:

 Săli de curs dotate cu aparatură necesară, simulatoare, parcare, 
cantină, bibliotecă,sală de sport, sală de fitness, bazin de înot.







CANTINA 
FACULTĂȚII



PREZENTAREA PROGRAMEI 
ACADEMICE

 Programa academică a facultatății se bazează în principal
pe teme de casă.

 De asemenea, studiul individual este esențial pentru
promovarea examenelor.

 Pe parcursul programului Erasmus+ am avut de realizat cel
puțin o temă de casă la fiecare materie.

 Fiind studenți Erasmus, nu aveam cursuri în fiecare zi, dar
în schimb am avut numeroase sedințe de consiliere cu
fiecare profesor în parte.



PREZENTAREA PROGRAMEI 
ACADEMICE

 Prezența la oră este importantă pentru
promovare. De asemenea, activitatea studentului
pe parcursul orei este punctată de către profesor.

 Cursurile, seminariile și laboratoarele sunt în
limba engleză, precum și materialele de studiu.





Aspecte administrative ale mobilității
CAZAREA

 Există numeroase posibilități de cazare la prețuri destul de accesibile
pentru un oraș turistic precum Klaipeda. Dacă doriți să închiriați un
apartament, vă recomandăm să stați minim doi.

 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla este locul unde am fost cazați,
fiind de asemenea căminul facultății.

 Este situat la 1 minut de mers pe jos până la facultate.

 Prețul chiriei este de 100 euro/luna. Acesta include cazare, wifi, mașină
de spălat și uscător.

 În incinta căminului există spații destinate fumătorilor, astfel ei nu sunt
nevoiți să stea afara în frig când doresc să fumeze. De asemenea, există o
sală special concepută pentru cei ce doresc să studieze în liniște.









HRANA
 Primul loc ar fi cantina, unde puteți servi micul dejun și

prânzul, contra cost. Prețul unui meniu variaza între 2-6 euro.
Meniul zilei este 3 euro.

 De altfel, sunt o multime de restaurante unde prețurile nu
diferă de cele din România. Predomină în oraș restaurantele
cu specific lituanian, chinezesc și pizzeriile. Pentru a
beneficia de reducere, trebuie să vă faceți un card de student,
care nu costa mai mult de 3 euro, în funcție de restaurant.

 Maxima si Iki sunt cele mai cunoscute supermarket-uri din
oraș. De aici ne cumpăram alimentele și găteam în cămin.
Fiecare etaj al căminului dispune de câte o bucătărie.





SPĂLAREA HAINELOR
 Curățarea hainelor se poate face la cămin, doarece acesta dispune atât de

mașini de spălat cât și de uscătoare. De asemenea, în spălătorie se află o
masă și un fier de călcat.

 Programul spălătoriei este de la ora 8:00 la ora 20:00.



COFFEE  MEETING
ESN LMA a organizat o întâlnire la cafenea cu

studenții din Erasmus pentru a discuta despre orice
nelămurire legată de facultate, cămin și oraș.



PETRECERI

 Se organizează foarte des petreceri, atât în cluburi cât
si în cămin(vârsta minimă pentru a putea intra în club
este de 20 ani). Acestea sunt deschise de joi până
sâmbătă, muzica este în engleză și lituaniană, cu
precizarea că se ascultă și în română.

 ESN LMA, organizația care se ocupă de studenții
Erasmus din Klaipeda (LMA), organizează în fiecare
săptămână câte o petrecere sau activitate studențească.





Walking dead halloween party



MOVIE NIGHT
“Salty dog cinema” este o sală de cinema din cămin

unde în fiecare joi studenții pot viziona filme. Proiectul
a fost pus în aplicare în 2017 iar sala a fost finalizată în
2018, aproape de începerea mobilității noastre.



Christmas evening
Activitatea ”Seara de Crăciun” a fost primită cu mult

entuziasm de noi. Ne-am bucurat mult să gătim împreună ceva
tradițional pentru membrii ESN LMA care au fost foarte
încântați de gustul preparatelor noastre .



Viața socială
 Am ales să ne petrecem timpul liber vizitând

cât mai multe atracții turistice, explorând orașul
și bucurându-ne la maxim că avem parte de o
asemenea experiență.











CĂLĂTORIA
 Noi am ales să călătorim cu avionul. Prețul biletelor variază în
funcție de perioadă. Noi le-am achiziționat la aproximativ 60
de euro fără bagaj de cală astfel că ele pot ajunge chiar si la
200 de euro.

 O altă posibilitate ar fi mașina personală sau autocarul. Prețul
unui bilet este în jur de 60 de euro dar durata călătoriei este mai
mare.



DETALII DE CONTACT
 Alexe Alexandra

+40732268004
alecsutssa.alle@yahoo.com

 Bertescu Mirela
+40753812304 
mirela.250399@yahoo.com

 Burducel Alexandra Petronela
+40722850880
burducel895@yahoo.com
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