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PARTICIPANȚI

Burducel Alexandra-

Petronela
Baciu Diana-Georgiana Dobre Adela

SPECIALIZAREA:

Inginerie și Management 

Naval și Portuar; ANUL III
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PARTICIPANȚI

Gomolea Laura-Maria Gorgoană Cristina Gueritee Ana

SPECIALIZAREA:

Inginerie și Management 

Naval și Portuar; ANUL III
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PARTICIPANȚI

Ioneciu Daniela
Munteanu Andreea-

Veneția
Zamfir Iuliana-Diana

SPECIALIZAREA:

Inginerie și Management 

Naval și Portuar; ANUL III
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HARTA LITUANIEI

HARTA ORAȘULUI 

KLAIPEDA
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LITHUANIAN MARITIME ACADEMY

Misiunea L.M.A.:

➢ De a oferi educație superioară universitară, și
de a pregătim profesioniști de înaltă calificare,
care sunt capabili să lucreze în mediul
internațional în condițiile schimbării rapide a
tehnologiilor pentru flote marine, fluviale,
navale și portuare;

➢ De a dezvolta activități de cercetare științifică
aplicată și de consultare necesare sectorului
maritim lituanian, asigurând servicii de
îmbunătățire a calificării;

➢ De a răspândi renumele Lituaniei ca stat
maritim, propagând ocupațiile marine;

➢ De a crea o bază modernă pentru studii,
corespunzătoare cerințelor internaționale,
pentru dezvoltarea de noi tehnologii marine; de
a forma și educa cetățenii, putând acționa cu
succes în diferite domenii ale activităților
publice.

L.M.A. este instituție modernă de învățământ superior,

liderul lituanian în domeniul educației specialiștilor în

sectorul navigatorilor și afacerilor maritime.
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IMAGINI DIN CADRUL FACULTĂȚII
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DESFĂȘURAREA CURSURILOR

• Studenții Erasmus participă la 2-3 cursuri pe zi, având suficient timp pentru a explora împrejurimile orașului.

• Cursurile sunt în limba engleză, participând la ele alături de studenți din țări precum: Turcia și Bulgaria,

acestea începând în prima parte a zilei.

• Orarul a fost prezentat într-un mod foarte interactiv, prin intermediul aplicației GOOGLE CALENDAR,

primind notificări pe telefon înainte de începerea fiecărui curs.

• Din luna Martie, prin intermediul aplicației GOOGLE CLASSROOM am participat la cursuri, acestea trecând

în mediul online o dată cu instaurarea stării de urgență provocată de apariția Pandemiei.

• Pentru obținerea notelor finale, studenții trebuie să rezolve temele de casă, și să realizeze diverse proiecte și

prezentări. Pentru aceasta, ne-au fost puse la dispoziție o gamă largă de cărți și articole științifice aflate la

biblioteca facultății.
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CAZAREA PE TIMPUL MOBILITĂȚII

• Orașul Klaipeda oferă mai multe variante de

cazare pentru studenții străini: atât

apartamente pe care le poți închiria cât și

varianta de a opta pentru o cameră la căminul

studențesc.

• Noi am ales să stăm în căminul facultății

deoarece acesta este foarte aproape de

LITHUANIAN MARITIME ACADEMY,

făcând această alegere și datorită feedback-

ului primit din partea colegelor noastre ce au

mai beneficiat de această mobilitate și în

semestrele trecute.

• Prețul chiriei este de 100 euro/lună. Având

acces la bucătăria comună pe etaj și la

spălătorie (5 mașini de spălat și 5 uscătoare

pentru rufe), internet WI-FI, zonă amenajată

pentru fumători, sală de cinema, sală pentru

studiu și lift.
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CAMERA DE STUDIU

De asemenea, căminul dispune și de o

camera special dedicată studenților ce

doresc să își facă proiectele sau temele în

liniște, având acces la aceasta prin

solicitatea cheii de la recepția căminului.
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SERI DE FILM 

“Salty dog cinema” este o sală de cinema

din cămin unde se pot viziona filme, legând

astfel prietenii atât cu studenții lituanieni cât

și cu ceilalți studenți străini aflați în

mobilitate.



TRANSPORTUL SPRE/ ȘI ÎN KLAIPEDA

• Pentru a ajunge în Lituania am ales să zburăm cu

avionul, având escală în Londra deoarece nu există o

rută directă către această zonă.

• Am aterizat la aeroportul din Palanga, ce se află la

20-30 min de orașul Klaipeda, iar de acolo am luat

microbuzul pentru a ajunge la cămin, biletul costând

10€/persoană.

Pentru a te deplasa în Klaipeda, există mai multe variante, 

printre care: 

✓ Folosirea transportului în comun, având posibilitatea de

ați face un abonament folosind cardul ISIC(International

Student Identity Card), card pe care orice student și-l

poate face la agenția de turism ZIG-ZAG cu doar 10€,

având multiple beneficii și discount-uri.

✓ Folosirea serviciului de închirieri auto City-Bee.
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FESTIVALUL LUMINILOR

Klaipėdos šviesų festivalis (13-16 Februarie)

https://www.facebook.com/klaipedalightsfestival/
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DATE DE CONTACT 

• Burducel Alexandra-Petronela

+40 722 850 880

• Baciu Diana-Georgiana

+40 748 221 182

• Dobre Adela 

+40 754 439 987

• Gomolea Laura-Maria

+40 731 875 460

• Gorgoană Cristina

+40 773 816 793

• Gueritee Ana

+40 755 272 221

• Ioneciu Daniela

+40 735 785 176

• Munteanu Andreea-Veneția

+40 744 350 458

• Zamfir Iuliana-Diana

+40 760 945 661


