
Laisvo pobūdžio ataskaita apie Erasmus+ studijas 

 

1) Geografinė padėtis. 

Erasmus+ studijos vyko Bulgarijos sostinėje – Sofijoje. 

 

2) Kelionė. 

Nors ir atsižvelgiant į tai, jog Bulgarija priklauso Europos sąjungos šalimis – tiesioginio 

skrydžio iš Lietuvos į Sofiją vis dar šiuo metu nėra. Šiai situacijoje yra jungiamieji skrydžiai, 

kurie pro tokias šalis, kaip Prancūzija, Belgija ar Lenkija, nesunkiai sujungia skrydžius iš 

Lietuvos į Sofiją. Kelionei iš Sofijos oro uosto iki jūsų planuojamos gyvenamosios vietos 

patartina vykti SPARK programėle (kuri sėkmingai veikia ir Lietuvoje), kas Jums atrodys 

saugiau ir kainuos pigiau lyginant su vietiniais TAXI. 

 

3) Draudimas. 

Vykstant į Bulgariją buvo būtina įsigyti draudimo kortelę, kuri užtikrina tik nemokamą 

pirmąją pagalbą. Dėl šios priežasties papildomai apsidraudžiau draudimo bendrovėje, kas man 

kainavo apie 100 eur. 

 

4) Registracija. 

Studentų registracija Erasmus+ programai rudens semestrui prasidėjo dar tų pačių metų 

pavasario semestro pradžioje. Registruojantis buvo privaloma pateikti motyvacinį laišką ir 

pasirinkti mokymo institucija, kurioje galėtume suderinti studijų dalykus. Atlikę šiuos dalykus 

ir sėkmingai sudalyvavus atrankoje, galėjome pradėti ruoštis kelionei ir užpildyti reikiamus 

dokumentus, kurie patvirtintų mūsų oficialų išvykimą į užsienį. 

 

5) Mokymo institucija. 

Mūsų pasirinktas universitetas - University of National and World Economy, kuris 

randasi Sofijoje. Rudens semestras Bulgarijos universitete prasidėjo rugsėjo pabaigoje ir 

baigėsi sausio gale. Visi pasirinkti dalykai buvo dėstomi anglų kalba. Paskaitos vyko kartu 

dalyvaujant ir Bulgarijos studentams, kurie savo mokymo programą buvo pasirinkę anglų 

kalbą. Dėstytojai buvo komunikabilūs ir geranoriški sprendžiant mūsų iškilusias problemas ir 

neaiškumus. Taip pat, tarptautinių ryšių skyrius puikiai atliko savo darbą ir atsakydavo į visus 

mūsų klausimus, kiek įmanoma greičiau. 

 



6) Patirtis. 

Pagerinome anglų kalbos žinias, bei bendravome ir kartu leisdavome laiką su kitais iš 

skirtingų šalių atvykusiais studentais. Taip pat, ši kelionė buvo puiki praktika gyventi 

savarankiškai ir puiki proga pažinti skirtingą užsienio kultūrą.  

 

7) Gyvenimo sąlygos. 

Priešingai nei dauguma, pasirinkome gyventi išnuomotame būste. Mūsų pasirinkimą 

lėmė tai, jog bendrabutis yra suteikiamas studentams be virtuvės. Taip pat, iš mūsų kiekvienas 

buvo išreiškęs norą didesniam privatumui ir gyvenamajam plotui. Mūsų pasirinktas 3-jų 

kambarių butas nuo universiteto buvo nutolęs 15 min. (pėsčiomis). Tai mums kainavo apie 250 

Eur per mėnesį kiekvienam žmogui (gyvenome 3-yse). Sutinku, jog pilnai galėjome tenkintis 

ir mums siūlomu bendrabučiu (kas mums būtų sutaupę nemažai pinigų), bet dėl didesnės erdvės 

ir galimybių mes pasirinkome nuosavą būstą. 

 

8) Išlaidos. 

Skrydžių bilietai ir būsto nuoma buvo pagrindiniai išlaidų dedamieji. Kalbant apie 

maisto prekes, galime teigti, jog jų vietinis maistas yra kiek pigesnis. Taip, galėjome matyti ir 

kai kur didesnes kainas, bet visos tos prekės buvo importinės, kas automatiškai padidina prekių 

savikainą. Žvelgiant į suteiktą finansavimą, galiu pasakyti, kad papildomų pinigų gali ir 

neprireikti. Aišku, tuomet reiktų rinktis siūlomą bendrabutį ir tinkamai valdyti savo biudžetą, 

kas garantuos optimaliausią pragyvenimo lygį.  

 

9) Laisvalaikis.  

Labiausiai nustebino vietinių kuratorių organizuotumas ir jų suteiktas noras mums 

suteikti kuo įspūdingesnius įspūdžius įvairiose veiklose. Vos tik atvykus Į Bulgariją buvo 

organizuojamos aktyvios laisvalaikio formos, kurios užimdavo mūsų laisvalaikį ir suteikdavo 

nepamirštų įspūdžių. Taip pat, būdavo organizuojamos tokio tipo ekskursijos, kaip išvykimas 

į vidurio Bulgariją aplankant istoriškai svarbias vietas ar žygis kalnuose kartu su kitais 

erasmus+ programos dalyviais. Taip pat, būdavo organizuojami ir įvairūs renginiai, kuriuose 

galėdavome dažnai pramogauti. 
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