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Despre Liepāja și cum ajungi acolo 

 Liepāja (în germană Libau) este un oraș 
din Letonia, situat pe malul Mării Baltice. 
Arhitectura orașului este specială, cu 
multe case istorice, de la sfârșitul 
secolului al XIX-lea. Localnicii consideră că 
Liepāja este o mică metropolă construită 
în stilul Art Nouveau. Aici întâlnim cel 
puțin 70 de clădiri Art Nouveau, chiar mai 
multe decât în Riga. Asta dacă facem o 
comparație, după numărul locuitorilor, 
desigur.    



Despre Liepāja și cum ajungi acolo 

 Majoritatea clădirilor impunătoare se află 
în zona fostei stațiuni, lângă litoral. Aici 
găsești un loc de promenadă pentru 
plimbări în timpul zilei și o viață de 
noapte aglomerată. Liepāja este faimoasă 
și pentru că este orașul natal al unor 
populari muzicieni, de aceea a fost 
construită Aleea Faimei. Așa că poți să-ți 
potrivești palmele în palmele de bronz ale 
faimoșilor muzicieni letoanieni. 



Despre Liepāja și cum ajungi acolo 

 Având în vedere că distanța dintre 
Constanța și Liepāja ajunge la aprox 2.000 
de km, am decis să călătorim cu avionul. 
Prețul unui bilet de avion: 240 de euro. 

  

 

 



Discipline studiate 

 În privința disciplinelor studiate, 
precum și a grilei de echivalare, 
putem să spunem că ne-am întors cu 9 
examene promovate: 5 materii din 
anul II, sem II, 2 materii din anul III și 
alte 2 materii din anul IV. Pentru 
promovarea disciplinelor neechivalate 
se vor organiza sesiuni speciale de 
examene, la ANMB, pentru studenții 
Erasmus. 

  

 

 



Discipline studiate 

  

 Menționăm că predarea cursurilor a 
fost făcută în limba engleză. În cea 
mai mare parte, am participat la 
cursuri doar noi, studenții ANMB, 
împreună cu alți doi colegi din 
Georgia. Excepția a fost cursul de 
limba engleză, care a fost realizat 
împreună cu studenții letoanieni. Pe 
de altă parte, profesorii au fost 
amabili și foarte interesați să ne ajute 
la fiecare disciplină în parte.  

 

 



Cazare, cantină, spălătorie 

 Ne-am cazat la căminul colegiului, 
condițiile au fost acceptabile, bucătărie și 
toaletă pe fiecare etaj, mașină de spălat 
comună, distanța de doar câteva minute 
până la facultate, preț lunar: 43 de euro. 
Am preferat să folosim mai mult bucătaria 
din cămin sau/și să mâncam în oraș decât 
să mergem la cantina facultății. 



Petrecerea timpului liber 

Pentru abonament sală, cele mai cunoscute locații 
sunt:   

“Royal Fitness” http://www.royalfitness.lv/ 

 Adresa: Vecā ostmala 53, Liepāja, LV-3401 

  "Olymp Sports" https://olymp.lv/lv/liepaja/ 

 Adresa: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401 

 Lista completă: https://www.liepaja.lv/sporta-
organizacijas/sporta-klubi/ 

  Spectacol de teatru, fără cuvinte, doar muzică și 
dans:  https://liepajasteatris.lv/precibas  

 Sala de concerte: http://lielaisdzintars.lv/en  
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Petrecerea timpului liber 

 Alte orașe de vizitat: Rīga, Ventspils, 
Kuldīga, Jūrmala, Sigulda. 

 Orașe apropiate din Lituania, care merită 
vizitate: Palanga, Klaipēda.  

 Aeroportul Palanga: https://www.palanga-
airport.lt/en, de căutat zboruri ieftine cu 
Ryanair https://www.ryanair.com/lv/en. 
Se poate vizita ieftin Londra și Dublin! 

 Riga este un alt loc de vizitat! 
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Petrecerea timpului liber 

 Cluburi și baruri: BIG 7 http://big7.lv/;   

 Fontaine 
Palace http://www.fontainepalace.lv/ ; 
CukurFabrik https://www.facebook.com/C
ukurfabrik/. 

 Restaurante:  https://liepaja.travel/est-
un-dzert/kur-paest/  

 Cele mai bune: Olive, Bel Cio Ristorante, 
Hot Potato, Red Sun Buffet pe plajă. 
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Petrecerea timpului liber 

 Croaziere de la Riga la Stockholm, 
Suedia: https://www.tallink.lv/find-a-
cruise 

 Vizita în Estonia, la Tartu orașul 
studenților, cu centrul 
AHHAA  https://ahhaa.ee/lv și capitala 
Tallinn. 

 Croaziere de la Liepāja la Travemünde, 
Germania: https://www.stenaline.lv/musu
-marsruti/liepaja-travemunde 
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Alte comentarii 

 Experiența Erasmus este trăită diferit de 
către fiecare student ANMB. Oricum ar fi, 
este o experiență unică ce nu trebuie 
ratată, ci descoperită pe cont propriu.  

 În final, merită să trăiești măcar o dată 
această experiență și să te bucuri de 
oportunitățile oferite de acest program!  

 

 

 



Sending Good Vibes 

Thank you for your time 
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