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PARTICIPANȚI

➢ Costache Mihaela – ANUL II

➢ Tamaș Giulia – Diana – ANUL I

➢ Popa Maria – Cătălina – ANUL I

➢ Stan Ioan – Radu – ANUL I

➢ Gheorghiu Andrei – Cătălin – ANUL I

➢ Stângă Iulian – ANUL I

➢ Sasu Mihai – ANUL I

Secializare : Navigație și transport Maritim și 

Fluvial





Despre Kaipeda

Klaipeda este al treilea oras ca marime si cel mai important port al Lituaniei. Orasul a fost intemeiat in 1252,
cand Ordinul Livonian, dupa ocuparea teritoriilor costale, a construit un castel din lemn la gura raului Dane,
numindu-l Memelburg. Vreme de secole, orasul a fost condus de ordinul livonian, regatul Prusiei si imperiul
german. Intre 1629 si 1635 a fost ocupat de elvetieni si intre 1575 si 1762 de rusi. Abia in 1923 Lituania a
incorporat insulele etnice baltice, insa in cel de-al doilea razboi mondial Klaipeda a fost ocupat de nazisti.

La sfarsitul razboiului mare parte din centrul istoric era distrus si mai ramasesera putini locuitori. In timpul
anilor sovietici toate bisericile au fost reconstruite, iar Klaipeda s-a transformat intr-un oras industrial,
extinzandu-se dincolo de granitele istorice. Klaipeda are un port care se intinde 15km de-a lungul lagunei
Curoian si este un important centru de transporturi. Klaipeda are 10km de plaja frumoasa, un muzeu maritim si
un delfinariu.





LITHUANIAN MARITIME ACADEMY

În cadrul facultății am participat la cursuri împreuna cu studenții internaționali și ceilalți studenți din

cadrul programului Erasmus+. Aceștia proveneau din țări precum : Turcia, Slovenia, Azerbaijan. Cursurile

s-au desfășurat in mod fizic, astfel având ocazia de a înțelege mai bine ceea ce ne era predat.

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

CALENDAR, primind notificări pe telefon înainte cu 10 minute de începerea fiecărui curs.

Pentru obținerea notelor finale studenții trebuie sa rezolve teme de casă, proiecte dar și teste date pe

parcursul semestrului. Pentru aceasta, ne-au fost puse la dispoziție o gamă largă de cărți și articole

științifice aflate la biblioteca facultății.







CAZAREA PE TIMPUL MOBILITĂȚII

Noi am ales să stăm în căminul facultății deoarece acesta este foarte aproape de

LITHUANIAN MARITIME ACADEMY, făcând această alegere și datorită

feedbackului primit din partea colegilor noștri ce au mai beneficiat de această mobilitate

și în semestrele trecute.

Prețul chiriei este de 80 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.





MÂNCAREA

În cadrul Academiei exista cantină deschisa între orele 8:00 – 15:00. Puteți servi

atât micul dejun cât și prânzul. Prețurile sunt accesibile, meniul zile la pranz este 3.5

euro și cuprinde ciorba și felul 2. De asemenea, este și un meniu separat cu diferite

feluri de mâncare pe care le poți comanda.

În afară de cantină noi alegeam sa ne gătim în bucătăria din cămin. Alimentele le

luam de la supermarket-urile mari, ca de exemplu : Iki, Maxima, Lidl.

De asemenea, exista foarte multe localuri în jurul Academiei unde poți mânca.

Diferite restaurante cu specific italian, chinezesc, lituanian, dar și pizzerii.



Cantina



DIFERITE ACTIVITĂȚI

✓ Încă din primele zile am avut șansa de a participa la un tur al orașului împreună cu alți studenți din

cadrul programului Erasmus+. Astfel, am învățat locurile cele mai populate, cele mai frumoase și

totodată și istoria orașului.

✓ Am avut norocul de a ne afla în Klaipeda la festivalul Luminii. A fost un lucru minunat, am putut

participa la cântarea imnului Lituaniei, jocul de lumini care a fost ceva unic.

✓ Am fost să vizităm orașul cel mai aproape de Klaipeda, la circa 20 de kilometri, Palanga.

✓ La doar 15 minute de mers pe jos ajungi in portul Klaipeda de unde poți lua feribotul să mergi pe insula

Smiltynė. Acolo se află un acvariu unde poți vedea : pinguini, foci, diferite specii de pești, delfni.

✓ Împreună cu studenții din Slovenia, Turcia și cu coordonatori din cadrul Academiei, am avut seara multi-

culturală unde am adus fiecare feluri de mâncare tradițională de paște.







TRANSPORT

Pentru a ajunge în Lituania am ales să zburăm cu avionul, având escală în
Olanda deoarece nu există o rută directă către această zonă. Am aterizat în Vilnius de
unde am luat un microbuz ce ne-a dus până în fața căminului. Prețul a fost 25 de
euro de persoană.

Pentru a te deplasa în oraș poți folosi :

1. transportul în comun, prețul unei călătorii este de 1 euro, iar dacă îți faci ISIC
card (International Student Identity Card) primești reducere de student, astfel,
prețul unei călătorii ajunge la 0.50 euro.

2. Folosirea serviciului de închirieri auto City-Bee




