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• Academia Maritimă din Lituania (LMA) este o 

instituție publică de formare în învățământ

superior, navigatori cu înaltă calificare și
specialiști universali pentru industria maritimă.

• Pentru furnizarea studiilor sunt responsabile 3 

departamente în LMA:

• Departamentul de navigație;

• Departamentul de inginerie maritimă;

• Departamentul de Economie și Management 

Port.





• DESFASURAREA 
CURSURILOR

• Programa facultatii se bazeaza pe temele de acasa
si pe studiul individual. 

• La fiecare materie am avut de reazliat cateva teme
pentru acasa si proiecte.Notele finale fiind

alcatuite din prezentari, teme si testele pe care le-
am dat in clasa.

• Modul in care am avut acces la orar a fost unul
foarte practic , acesta fiind incarcat in  calendarul

de la Google, tot acolo vedeai si modificarile
facute de catre profesori iar inainte cu 10 minute 

de fiecare curs primesti o avertizare. 

• Cursurile, seminariile și laboratoarele sunt în 
limba engleză deoarece la acest program iau parte 

studenți din mai multe tari ( Spania, Ucraina, 
Turcia, Polonia , Slovenia). 







• La parterul facultății se regăsește
cantina, loc unde te poți bucura de o 

masa caldă, proaspăt gătită, la un 

preț decent pentru studenții LAJM. 

Aici puteți degusta diferite feluri de 

mâncare, având ocazia să încercați și
bucătăria tradițională din Lituania, 

meniul zilei costa 4€. 

• Noi de cele mai multe ori am mancat

in oras, IQ Bar si Pas Francesco sunt

doua restaurante foarte bune cu 

preturi decente. ( Burger 6 € si Pizza 

intre 8-10 €).



• Ca și ‘accomodation’ am ales să stăm în căminul facultății, plâtind

câte 100 €/ lună de persoană, pentru un loc în cameră .

• Camerele sunt organizate ca un apartament de două camere, una 

de 2 persoane, și cealaltă pentru 3 persoane, împărțind dușul, baia

și un mic hol.

• Condițiile sunt decente, caminul fiind bine intretinut. Fiecare cameră

dispune de câte un frigider, lucru extrem de folositor și util. 



• Fiecare etaj are cate un 

oficiu la capatul holului.

• Pe etajul nostru aveam mai

multe dotari fiind studenti

Erasmus.

• Am organizat o lista pentru

mentinera curateniei in 

bucatarie si fiecare student 

trebuie sa faca curatenie in 

ziua atribuita.



• Noi am ales sa calatorim din 

Romania catre Lituania cu avionul. 

Ruta cea mai accesibila a fost

Bucuresti-Varsovia-Palanga unde

am avut o escala de 7 ore in 

Varsovia.

• Pretul bietelor a fost in jur de 200 

de euro cu un bagaj de cala de 

18 kg. Aeroportul din Palanga 

fiind cel mai apropiat de 

Klaipeda la 23 de km. De la 

aeroport am ajuns la camin cu un 

taxi pretul fiind de 30 de euro.



• La intoarcere am 

plecat din 

Palanga si am 

avut escala in 

Copenhaga 3 

ore.

• Aceasta a fost

cea mai rapida

optiune, pretul

bilelor de data 

aceasta a fost de 

200 de euro.



• Prețul unei călătorii cu transportul in comun este de0,50€ dacă îțiachiziționezi un ISIC 

CARD,daca nu, prețul integral alunei calatorii este de 1€.

• Noi am ales sa ne facem un abonament lunar pretul lui cu reducere fiind de 10 euro.

• Cardul Internațional de Identitate pentru Studenți (ISIC) este un card de identitate cu 

fotografie, ce identifică deținătorul său ca fiind student, singura formă de astfel de act 

recunoscută internațional.

• Deținătorii acestor carduri au acces la reduceri de prețuri facilitate de mai multe companii, 

mai ales în servicii legate de călătorii, cum ar fi bilete de avion, tren sau autobuz, închirieri de 

autovehicule, sau pentru cazare. Alte reduceri practicate în legătură cu acest card sunt cele la 

muzee și manifestări culturale, precum și la baruri sau restaurante.



• In caminul facultatii este o sala de cinema unde am organizat

impreuna cu ceilalti studenti Erasmus saptamanal o seara de 

film.



• Activitate Why-Why Not

• Asociația studenților de la “Universitatea

Internațională LCC” a organizat în luna 

Noiembrie evenimentul " - De ce |-De ce

nu?", unde mai mulți tineri din Klaipeda s-

au adunat. A fost o mare oportunitate de 

a petrece timp împreună cu alți studenți
străini din oraș, și de a le cunoaște

tradițiile, obiceiurile, de a juca jocuri și de 

a discuta pe seama temei : ‘’ ‘’ De ce

merită să studiezi în Lituania? ‘’ 



• Asociația studenților de la Academia 

Maritimă din Klaipeda au participat 

de asemenea, alături de noi, studenții 
Erasmus și am fost foarte recunoscători

pentru ideile împărtășite și pentru

experiență în sine. 



• În periplul nostru prin Klaipeda, am explorat și locurile ce ne reamintesc de istoria zonei. Am fost

plăcut surprinși să aflăm lucruri noi și interesante despre fostul Castel din Klaipeda, distrus și ars

în urma luptelor și războaielor, regăsind un întreg sit arheologic, ascuns parcă în dealul ce susține

castelul. Pe de altă parte, Muzeul Ceasurilor îți oferă o viziune în timp asupra evoluției

ceasornicelor, ceasurilor de mână sau de perete, observând îndeaproape mecanismele

complicate începând cu secolul XVI, până în secolul XIX.

• TIPS: în fiecare ulimă zi de duminică din fiecare lună, dacă doriți să vizitați muzeele menționate 

mai sus, sau Acvariul&Delfinariul, intrarea este gratuită. 





• In parcul acesta puteti vedea foarte multe statui din piatra, 
atent sculptate.

• Pentru cei carora nu le place mersul pe jos atat de mult, din 
centrul orasului puteti lua autobuzul nr. 10 care va lasa la 

7 minute de parc.

• Parcul este destul de maricel si plin de statui, cam vreo 116 
la numar, unele mai interesante decat celelalte. Un lucru

putin descurajator este ca pe fiecare placuta ce insoteste
fiecare sculptura este scris doar in lituaniana, asa ca nu 
uitati sa aveti cu voi si google translate-ul, uneori chiar

foarte folositor.

• Parcul are si nenumarate banci unde localnicii vin sa se 
relaxeze si sa inspire aer curat pentru cateva ore.

• Însă, de fel, orasul este foarte curat. Cat timp am stat in 
Klaipeda(aproximativ 4 luni), cam greu am vazut un 
ambalaj uitat pe undeva prin oras. Iar lucrul si mai

surprinzator este ca nu sunt foarte multe cosuri de gunoi pe
strada, dar cu toate astea curatenia este la cel mai inalt

nivel.

• Pe langa parcul cu sculpturi, sunt suficiente spații verzi, de 
relaxare, atât pe lângă malul mării, cât și în centrul

orașului. 



• În imediata apropiere a țărmului ce desparte 

orașul Klaipeda de insula Nida, se află Muzeul 

Marin și Acvariul, locații ce trebuie neapărat 

vizitate de toți cei ce sunt dornici să descopere 

interesanta lume a viețuitoarelor acvatice. Luând 

feribotul, cu doar 1€, puteți ajunge cu ușurință
pe cealaltă parte a țărmului. Pe lângă 

reprezentațiile uimitoare cu delfini și lei de 

mare, am putut admira îndeaproape pinguinii, 

focile,pelicanii și o mulțime de specii de 

crustacee, pești multicolori sau specifici Mării 

Baltice. În extra sezon prețul unui bilet este de 

3,5€ pentru spectacolul cu delfini, și 3,5 € pentru

accesul la Muzeu și Acvariu. 



• Singurul centru comercial de tip 

“mall’’ din oraș, pe nume: 

AKROPOLIS se află la o distanță de 

aproximativ 4 km de căminul în care 

am fost cazați, și anume 45 minute 

de mers pe jos, sau mult mai simplu, 

cu autobuzele 2,3,6,8 în aproximativ 

10 minute. Acolo puteți găsi absolut 

tot ce căutați, de la numeroase 

branduri de haine cunoscute 

internațional sau locale, până la 

magazine de tip ‘drugstore’, 

magazine de bijuterii, accesorii, 

cafenele, farmacii și restaurante.  



• Din Klaipeda, noi am luat o masina CityBee.Am

ajuns ca si bani undeva la 19 euro dus-intors. 

Poate putin cam mult pentru altii, de aceea mai

exista variant cu autobuzul care este mult mai

convenabila.Ce am facut in Palanga?O data ce

am gasit un loc de parcare si am lasat masina, 

explorarea oraselului a inceput. Un lucru ce ne-a 

placut la aceasta statiune este faptul ca are 

soselele fara gropi, trotuare late pentru pietoni

si piste de biciclete. Casele sunt la fel ca cele

din Nida, colorate si din lemn.Strada care duce 

la ponton, obiectivul cel mai cautat de oameni, 

este pavata si plina de cafenele, restaurante si

magazine de suveniruri.



• Nida este un oraș-stațiune, centrul administrativ al 
municipalității Neringa. 

• Situat pe Spitul Curonian dintre Laguna Curoniană și 
Marea Baltică, este cel mai vestic punct al Lituaniei și 

al statelor baltice, aproape de granița cu Oblast 
Kaliningrad.

• Puteti ajunge cu vaporul pretul fiind de 1 euro 

dus-intors.



• La 320km distanță de Klaipeda este capitala Lituaniei, Vilnius, oraș cu o populație de 571.000 de 

locuitori, diferit de orice altă capitală europeană pe care v-ați imagina-o. Indiferent că alegeți să ajungeți 
acolo cu trenul, autobuzul sau cu o mașină închiriată prin aplicația CityBee, sau dacă veți fi cazați în inima 

centrului vechi al orașului sau la periferie, experiența va fi diferită pentru fiecare în parte. Cele mai 

emblematice atracții turistice ce merită a fi vizitate sunt: Vilnius Cathedral, Gediminas Castle Tower, St. 

Anne's Church, Gate of Dawn, Palace of the Grand Dukes of Lithuania, Bernardine Park, The Bastion of the

Vilnius Defensive Wall…etc. 



• La 30km distanță de Vilnius este localizat 

orășelul Trakai, cunoscut pentru emblematicul 

său castel: Trakai Island Castle. În doar 30 

minute cu trenul puteți ajunge în acest oraș
liniștit, perfect pentru o deconectare de la 

ritmul alert cotidian. Situat în mijlocul lacului 

Galve, împrejurimile precum și întreaga 

construcție și așezare a castelului te duc cu un 

gând melancolic către epoca medievală. Cu 

doar 4 € puteți vizita muzeul deschis în incinta

castelului, descoperind astfel interesanta istorie

din spatele acestui edificiu istoric. Acesta este 

principala atracție turistică din zonă, dar nu 

ezitați să luați la pas orășelul pentru a observa 

arhitectura locală și specificul zonei. 



• Din Klaipeda am luat
trenul pana in Vilnius, 

pretul biletului cu 
reducere a fost de 8€. 

• Din Vilnius am luat
autocarul pana in 
Cracovia, pretul
biletului cu tot cu 

bagaje a fost de 40€. 

• Iar din Cracovia pana
Varsovia am fost cu 

trenul pretului biletului
fiind de15€. 



• Cand am fost in Cracovia ne-am rezervat o zi pentru vizitarea lagarului de 
concentrare Auschwitz.

• Noi am luat un tur organizat cu transport din centrul Cracoviei pana la ambele
lagarele, pretul a fost 150 de lei.

• Aceasta metoda este cea mai buna varianta avand un ghid cat si transportul
asigurat .

• Daca ajungeti in Cracovia trebuie sa vizitati si fabrica lui Schindler fiind un loc
foarte important din periaoda nazista.



• Gabriela Ghiorghiu

• gabrielaghiorghiu17@yahoo.com

•

• Diana-Georgiana Baciu 

• dianageobaciu@yahoo.ro

•

• Olivia Tansan

• niko98_micuta@yahoo.com

•

• Andrada Andrei

• andrei.andrada97@yahoo.com

•

Laurentiu Trusca

trusca.laurentiu95@gmail.com

Catalin Dinescu

cata_dinescu@yahoo.com

Mihai Stoica

stoica.m721@yahoo.ro

Cristian Nedelcu

cristinedelcu99@gmail.com

Robert Pasere

danielpasere@gmail.com
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