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1. GEOGRAFINĖ PADĖTIS 

Pasirinkau studijas Varšuvoje, Vistulos Universitete. Miestas yra labai gražus, su daug lankytinų 

vietų. Teko aplankyti daug Varšuvos muziejų ir parodų, kurios tiesiog pakerėjo mane, tai tikrai 

rekomenduočiau jas aplankyti ir kitiems. Jei yra galimybė būtinai aplankykite Vroclavą, pati tokios 

galimybės neturėjau, bet visi pažįstami kurie buvo ten, buvo pakerėti šiuo miestu.   

2. KELIONĖ 

Lenkija yra Lietuvos kaimynė, tai kelionė nesudarė jokių problemų. Visada teko keliauti „LUX 

EXPRESS“ autobusais, kurie džiugino mane kaskart komfortiškomis sąlygomis. Varšuvoje 

atsidurdavau jau po 8 valandų (keliavau nuo Vilniaus). Bilietų kainos taip pat nelabai didelės, tai 

kai tik turėdavau galimybę – galėdavau aplankyti savo šeimą ir draugus. Varšuvos viešasis 

transportas buvo labai patogus, visada naudodavausi tramvajais ir metro, kadangi jokios spūstys 

neįtakojo jų greičio.   

3. DRAUDIMAS 

Prieš išvažiuojant reikėtų pasidaryti Europos sveikatos draudimo kortelę. Varšuvoje aš ją buvau 

panaudojus vieną kartą, tai tikrai ji man pagelbėjo, vienintelis minusas buvo tai, kad ligoninėje 

registracija truko labai ilgai ir aš nemokėjau lenkų kalbos, tai sunkiai susikalbėjau su daktare. 

4. MOKYMO INSTITUCIJA 

Buvau labai patenkinta Vistulos universitetu, kadangi šis universitetas suteikia puikias sąlygas 

pažinti žmones iš įvairių šalių (jame studijuoja studentai iš 98 šalių). Tai norint gauti patirties iš 

įvairių kultūrų žmonių – tikrai reikia rinktis šį universitetą. Dėstytojų buvo įvairių, pradedant nuo 

tų, kurių paskaitomis aš buvau tiesiog sužavėta, kadangi tokių neteko sutikti Lietuvoje, pabaigiant 

labai reikliais dėstytojais, tačiau su jais taip pat buvo įmanoma susitarti. Turėjau taip pat erasmus 

koordinatorių Jasurbeka, kuris galėjo padėti man su visais iškilusiais klausimais. Tačiau šis 

universitetas nesuteikia jokių susitikimų erasmus programos studentams, studijuoji jame taip pat 

kaip ir visi kiti studentai. 

5. PATIRTIS 

Per Erasmus+ programą, patobulėjo mano anglų kalbos žinios, kadangi teko kalbėti universitete tik 

anglų kalba, taip pat išaugo tolerancijos lygis kitiems žmonėms. Na ir aišku, tapau labiau 

savarankiška. 

6. GYVENIMO SĄLYGOS 

Šis universitetas nesuteikia bendrabučio, tai teko ieškotis buto internete. Buto paieška truko apie 2 

savaites, beveik visi butai jau buvo užimti, nes būtent rugsėjo mėnesį atvyksta visi studentai. Po ilgų 

paieškų radau butą šalia centro. Įsikurti sekėsi neblogai, tik kad butų nuoma, deja, čia nelabai pigi, 

nors gyvenau jame ne viena.  



8. IŠLAIDOS 

Buto nuoma kainavo apie 200 eur, plius patarnavimo mokesčiai. Viešasis transportas studentams 

kainavo apie 13 eur. Tačiau kainos produktams labai skyrėsi nuo Lietuvos, produktai kainavo 

žymiai pigiau, man užtekdavo 15 eur savaitei. Man stipendijos nepakako, turėjau vežtis ir savo 

pinigėlių. 
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