
Erasmus+ izmenjava v Kaunasu v Litvi 
 
Sem Petra Vrbanec študentka drugega letnika magistrskega študijskega programa Informatika 
in tehnologije komuniciranja. Za svojo izmenjavo v okviru Erasmus+ programa sem izbrala 
tehnično univerzo v Kaunasu (Kaunas Tehnical University) v Litvi.  
 

 
 

Študij in študentsko življenje 

Pred samim začetkom semestra je univerza pripravila Welcome week za vse mednarodne 
študente. Welcome week je v mojem primeru pomenil spoznavanje z univerzo, novimi 
prijatelji, samo državo in njeno kulturo. Imeli smo tudi priložnost naučiti se plesati njihov 
tradicionalni ples.  
 

 
Slika 1 Welcome week 

Po welcome week-u so se začela predavanja. Odvisno od študija so nekateri imeli več drugi 
manj predavanj. Jaz sem imala predavanja dva oziroma tri dni v tednu. Kar mi je omogočalo, 
da sem v svojem prostem času veliko potovala in raziskovala tako Litvo, kot tudi ostale 
sosednje ali malce bolj oddaljene države. 
Sam študij in študentske obveznosti niso bile prevelik izziv zame. Seveda se je bilo potrebno 
držati danih rokov in svoje obveznosti opraviti pravi čas. Profesorji so bili zelo prijazni in 
prilagodljivi. Večina mi je omogočila, da sem izpite opravila že decembra.  



Hrana 

V Litvi žal nimajo študentskih bonov ali posebnih restavracij namenjenih študentom, zato sem 
si bila primorana kuhati v lastni režiji. K sreči sem živela v študentskem domu, kjer smo 
velikokrat skupaj kuhali kosilo in večerjo. Najboljše je bilo, ko smo vsak teden poskusili 
tradicionalne jedi iz ene izmed držav mojih sostanovalcev (Švedska, Madžarska, Francija, 
Vijetnam, Nemčija, Češka, Slovaška) . 
 

 
Slika 2 Druženje v kuhinji ob kosilu 

Velikokrat smo jedli tudi zunaj, ker cene v restavracijah niso bile pretirane (podobno kot v 
Sloveniji). Poskusila sem tudi nekaj tradicionalnih jedi, kot so Cepelinai – cmoki narejeni s 
krompirja in polnjeni z mletim mesom.  
 

 
Slika 3 Cepelinai 

 



Bivanje 

Bivala sem v študentskem domu, kjer sem za dvoposteljno sobo morala odšteti 105 € na 
mesec. V mojem domu smo bili večinoma študentje iz tujine. Študentski dom je bil opremljen 
s pralnim in sušilnim strojem, katerega smo stanovalci doma lahko brezplačno uporabljali. 
Omogočali so izposojo likalnika in sesalca. Edina pomanjkljivost je bila, da smo sami morali 
poskrbeti za, beri kupiti, kuhinjsko posodo.  
 

Transport 

Javni prevoz za študente je bil zelo poceni. Ob prihodu, ali že prej, sem si morala priskrbeti 
kartico ISIC (International Student Identitiy Card). Z ISIC kartico smo dobili študentje 50% 
popusta na celotni javni prevoz v Litvi. Tako vozovnica med Kaunasom in Vilniusom cca. 100km 
stane 2,5 € namesto 5 € in to v moderno urejenem vlaku z Wifi-jem. Mestni prevoz za študente 
za 3 mesece je stal okrog 14 € in je vključeval celotni javni mestni prevoz v Kaunasu. 
 

 
Slika 4 Izlet z vlakom v Trakai, Litva  

Iz Kaunasa in Vilniusa je bilo možno izjemno poceni potovati v sosednje ali bolj oddaljene 
države. Tako sem tudi jaz izkoristila priložnost in sem v sklopu svoje iazmenjave potovala v 
Latvijo (Riga), Poljsko (Kaunas - Varšava  30 € povratna avtobusna vozovnica in Krakow), 
Švedsko (Vilnius - Stockholm  40 € povratna letalska vozovnica), Dansko (Kaunas -
Copenhagen  20 € povratna letalska vozovnica).  
 



 
Slika 5 Copenhagen 

Srečna sem, da sem se udeležila študentske izmenjave, ki mi je prinesla veliko življenjskih 
izkušenj ter veliko naučila. Spoznala sem nove prijatelje s celega sveta. Vsem bi priporočala, 
da izkoristijo to izjemno možnost študija v tuji državi, v tujem jeziku in v mestu kjer nikogar ne 
poznaš. 


