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➢Lituania (în lituaniană Lietuva) este o țară din Europa

de Nord.

➢Unul din cele trei state baltice, ea se situează pe malul

sud-estic al Mării Baltice, având frontieră maritimă

cu Suedia și Danemarca.

➢Pe uscat, se învecinează cu Letonia la nord, cu Belarus la

est și sud, cu Polonia la sud, și cu Regiunea

Kaliningrad (exclavă a Rusiei) la sud-vest.





Klaipeda este orașul unde s-a desfășurat mobilitatea noastră de studiu. Este
unul dintre cele mai importante orașe ale Lituaniei din punct de vedere turistic.

Portul Klaipėda este principalul port fără gheață de pe coasta de est a Mării
Baltice. Este cel mai important hub lituanian de transport, care leagă căile
maritime, terestre și feroviare de la est la vest. Klaipėda este un port
multifuncțional, universal, cu adâncime.







FACULTATEA

Lithuanian Maritime Academy este o instituție

modernă de învățământ superior, liderul lituanian în

domeniul educației specialiștilor în afaceri

maritime.







Programa academică

➢Programa academică a facultății se bazează în principal pe

rapoarte,prezentări, teste și teme de casă.

➢Cursurile, seminariile și laboratoarele sunt în limba engleză

deoarece la acest program iau parte studenți de

pretutindeni(Turcia, Spania, Muntenegru etc.). În Lituania se

vorbesc 2 limbi: lituaniană și rusă.

➢Profesorii pun accent foarte mult pe activitatea și prezența la

curs a studentului deoarece acestea pot influența notarea.



➢ Atât programul academic cât și comunicarea student-profesor
pentru informații suplimentare legat de cursuri, materiale de
studiu și note se realizează prin intermediul gmail-ului.

➢ Fiecare student, la începutul mobilității, își creeaza un cont
ce conține prima literă a prenumelui, “.” ,numele și
“@lajm.lt”(EX: a.popescu@lajm.lt).Parola trebuie schimbată
lunar deoarece acest cont este utilizat și ca user pentru wi-fi.

➢ Odata cu activarea contului de gmail, se va introduce automat
în calendar programul orar. Pentru fiecare curs se va activa o
alarma ce sună cu 5 minute înainte de începerea cursului.







Călătoria România->Lituania se poate face în

diferite moduri, cum ar fi: autobuzul,trenul,

avionul, dar și mașina personală.

Noi am ales la plecarea din România avionul

deoarece este mult mai comod și destul de

accesibil ca și preț. Ruta aleasă de noi dar și

cea mai scurtă și mai ieftină a fost București-

Londra-Palanga.

La întoarcere am ales tot avionul, pe ruta

Palanga-Dortmund-București.

Puteți alege rute diferite pentru călătoria cu

avionul, cu escală spre exemplu în Bergamo,

Varșovia sau Kiev(este obligatoriu pașaportul).

TRANSPORT



Transportul în comun este

OK, prețul unei călătorii

fiind de 0,50€ dacă îți 

achiziționezi un ISIC CARD, 

daca nu, prețul integral al 

unei calatorii este de 1€.

Costul unei călătorii de la 

aeroport(Palanga) la 

cazare(Klaipeda) este de 

2,50€.

Pentru transportul cu trenul

pe rutele Klaipeda-Vilnius, 

Klaipeda-Kaunas, prețul

unei calatorii cu reducere de 

student este 8 euro.

ISIC CARD este un card de studenți ce atestă

că studiezi în Lituania, în cadrul facultății

LAJM. Îl puteți utiliza pentru reduceri la

autobuz, tren, cafenele, restaurante și bilete

atracții turistice.



CAZARE
Noi am locuit în căminul facultății, condițiile

fiind destul de bune. Am avut la dispoziție o

bucătărie comună, echipată cu două plite, două

chiuvete, dulapuri de depozitare și o masă pentru

patru persoane.

Cazarea este de tip apartament ce include 2

camere(una de 3 persoane și una de 2) un hol și o

baie.

În incinta căminului am avut la dispoziție și o

spălătorie echipată cu patru mașini de spălat și patru

uscătoare.

La etajele șapte și zece sunt amenajate locuri

pentru fumători și de asemenea există o sală de

lectură la etajul doisprezece iar la etajul doi am

beneficiat de o cameră de cinema.







Klaipeda este de asemenea un

oraș tipic studențesc, relativ

mic ca mărime. Viața de

noapte este animată în centrul

vechi, acolo unde se găsesc

majoritatea cluburilor.



Petreceri organizate de ESN 

Lituania





Free time



Masa de Paște

Anul acesta am sărbătorit Paștele în Lituania, o țară în care mai bine de 80% din

populație aparține Bisericii Romano-Catolice.

Coordonatoarea noastră și cei din ESN au organizat o masă festivă special pentru

noi, lucru ce ne-a bucurat foarte tare.



VALENTINE’S DAY 



❖ Pe parcursul mobilității am decis să

călătorim atât în orașe din Lituania precum

Vilnius și Kaunas cât și în afara țării. Am

vizitat următoarele tări: Franța, Belgia,

Olanda, Germania, Polonia și Danemarca.

❖ Toate zonele din Lituania pe unde am

călătorit ne-au impresionat: Klaipeda care este

orașul lor principal la Marea Baltică, Kaunas-

orașul istoric fostă capitală, Vilnius-actuala

capitală și Palanga-stațiunea de la mare.

❖ Am călătorit cu avionul și cu autobuzul.

Compania FlixBus este cea mai recomandată

pentru studenții Erasmus deoarece prin

intermediul cardului ISIC CARD vi se pot face

numeroase reduceri.



Kaunas și Vilnius











PARIS



Germania



Cu ce ne-a ajutat această experiență?

• In primul rând, am reușit să dobândim o mulțime de

cunoștințe noi legat de domeniul de studiu.

• Ne-am îmbunătățit abilitățile lingvistice.

• Am legat prietenii pe viață cu oameni de pretutindeni.

• Am devenit niște oameni responsabili, capabili sa își

susțină punctul de vedere și să se integreze cu

ușurință intr-un colectiv de oameni.

• Am rămas cu multe amintiri plăcute si sperăm sa

repetăm această experiență pe viitor.
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Gueritee Ana
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• annagueritee@yahoo.com
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• ioneciudaniela@yahoo.com

Hristu Liliana-Alexandra
+40773857981

hristu.lilliana@yahoo.com

Popa Alexandru-George
+40728489994

alex_Dalex13@yahoo.com
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