
KLAIPEDA, LITUANIA
2021



INFORMATII GENERALE 

• Lituania este o tara din Europa de Nord.

• Unul din cele trei state baltice, ea se situează pe malul 
sud-estic al Marii Baltice, avand frontiera maritima cu 
Suedia și Danemarca.

• Klaipeda este capitala judetului Klaipeda din Lituania si 
singurul port al tarii la Marea Baltica.

• Klaipeda este unul dintre cele mai vechi orașe din 
Lituania. Studiile istorice arată că în primul secol al erei 
noastre Balții, strămoșii lituanienilor, au locuit pe 
teritoriul acestui oraș. 

• În secolul al treisprezecelea, Klaipeda a devenit obiectul 
interesului Cavalerilor ordinii teutonice și domnilor 
feudali ai Germaniei. Ei au construit castelul în piața 
modernă a orașului și au devenit fondatorii lui Memel. 
Până în 1525 acest loc a aparținut fondatorilor săi.



LITHUANIAN MARITIME ACADEMY 

• Instituția publică Academia Maritimă Lituaniană (LMA) este 

o instituție de învățământ superior fondată de Guvernul 

Republicii Lituania 

• LMA este deținută de Republica Lituania, ale căror drepturi 

și obligații sunt puse în aplicare de Ministerul Educației, 

Științei și Sportului al Republicii Lituania (MESS). 

• Baza tehnologică este formată din 13 dispozitive moderne 

de navigație electronică, de operare a motoarelor navelor 

și de simulare a gestionării porturilor, motoare cu ardere a 

navelor, laboratoare de înaltă tensiune, electrice, de 

stingere a incendiilor și alte laboratoare, ateliere metalice 

și un poligon pentru pregătire fizică și psihologică.

•



FACILITATI 

• 12 BRIDGE NAVIGATION SIMULATOR

• 6 BRIDGE NAVIGATION SIMULATOR

• ENGINE ROOM SIMULATOR

• SHIP PROPULSION PLANT TRAINING ROOM

• GMDSS SIMULATOR

• SHIP POWER PLANT SIMULATOR

• CARGO HANDLING SIMULATOR

• SHIP ENGINE LABORATORY

• WORKSHOP

• IT CLASSROOMS

• FIREFIGHTING LABORATORY

• SURVIVAL AT SEA LABORATORY

https://www.lajm.lt/en/facilities/12-bridge-navigation-simulator.html
https://www.lajm.lt/en/facilities/6-bridge-navigation-simulator.html
https://www.lajm.lt/en/facilities/engine-room-simulator.html
https://www.lajm.lt/en/facilities/ship-propulsion-plant-training-room.html
https://www.lajm.lt/en/facilities/gmdss-simulator.html
https://www.lajm.lt/en/facilities/ship-power-plant-simulatoir.html
https://www.lajm.lt/en/facilities/cargo-handling-simulator.html
https://www.lajm.lt/en/facilities/ship-engine-laboratory.html
https://www.lajm.lt/en/facilities/workshop.html
https://www.lajm.lt/en/facilities/it-classrooms.html
https://www.lajm.lt/en/facilities/firefighting-laboratory.html
https://www.lajm.lt/en/facilities/survival-at-sea-laboratory.html


ORGANIZAREA CURSURILOR

• Cursurile s-au desfasurat online , avand in 3-4 cursuri pe zi.

• Cursurile sunt in limba engleza, participand la ele alaturi de student din alte tari 
precum: Turcia, Spania, Polonia si Letonia. 

• Orarul este afisat prin platforma Google Calendar, unde apare linkul de acces, 
numele profesorului durata cursului , avand si o alarma inainte de curs cu 10 
minute.

• Invatamantul se bazeaza foarte mult pe “self-study” . Inainte de urmatorul curs 
profesorul distribuie o lista cu numele studentilor si temele pe care acestia 
trebuie sa le efectueze pentru urmatoarea ora, incercand sa faca cursurile cat mai 
interactive. 

• Notele finale sunt alcatuite din activatatea la clasa, proiectele sau temele trimise, 
lucrarile finale sau examenul in functie de durata totala a cursurilor.



CAZARE

• Noi am locuit la caminul facultatii . Pe perioada 
carantinei am locuit la etajul 3 iar dupa aceea ne-
am mutat la etajul 8 care era reconditionat 
recent.

• Pretul este de 115 EUR/ Persoana.

• Cazarea este de tip apartament ce include 2 
camere(una de 3 persoane și una de 2) un hol si o 
baie.

• Am avut acces la bucataria comuna, spalatorie 
care include 6 masini de spalat si 6 uscatoare, Wi-
fi , zona pentru fumatori , sala de cinema si sali 
de studiu.



TRANSPORT

• Pentru a ajunge in Lituania nu exista zbor direct iar noi am avut 
escala de 9 ore in Varsovia, Polonia .

• • Am aterizat la aeroportul Vilnius , ce se afla la aproximativ 5 ore de 
orașul Klaipeda, de acolo am luat un microbus pana la camin (pretul 
a fost 40 de eur/persoana). 

• Pentru a te deplasa in Klaipeda noi am optat pentru transportul in 
comun, un abonament lunar costa 25 de euro cu reducere pentru 
studenti. 

• Reducerea pentru studenti este valabila cu un card ISIC Internatinal . 
Noi am aplicat online pentru acest card iar intr-o saptamana l-am 
primit prin posta ( pretul este de 10 Eur) dar pe baza lui ai reducere si 
la obiectivele turistice din toata tara .








