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Laisvo pobudžio ataskaita apie Erasmus praktiką 

2016 m. ruduo 

Graikija, Salonikai, Agio Pavlos 

 

KELIONĖ 

Paskutinėmis dienomis nusiperki brangų bilietą ir skrendi. Salonikų oro uoste susipažįsti su 

žmonėmis ir jie tau sako nesėsti į taxi, nes per brangu, geriau važiuoti naktiniu autobusu. Draugiški 

žmonės pasako, kurioje stotelėje reikia išlipti, o tada taxi vairuotojas nuveža iki pat durų. 

Kelionė atgal: kadangi patirties jau yra, galima susiplanuoti pagal poreikius ar pageidavimus. 

 

DRAUDIMAS 

Tarptautiniame skyriuje pasiūlė brokerius, susitikus su brokeriais, jie viską sutvarko. Jei kas neaišku 

– skambinu į Tarptautinių ryšių skyrių ir darbuotojai mielai pagelbėja. 

 

PATIRTIS 

Manau priklauso nuo žmogaus, kadangi aš aktyvus ir viskuo domiuosi, tai ir patirčių buvo daug ir 

įvairių, o blogų patirčių arba nebuvo arba nepamenu.  

 

GYVENIMO SĄLYGOS 

Gan geros. Kambarioką turėjau tik 2 savaites. O šiaip gyventi su kitataučiais yra labai linksma. 

 

IŠLAIDOS 

Maistas, kelionės, pramogos. Paprastai Graikijoje būna šilta net ir žiemą, bet reikėjo nusipirkti 

striukę, nes užklupo šalčiausia žiema per 50 metų. 

Jei gyveni „barake“ tai ir išlaidos turi būti panašios. Maistui bandai išleisti kuo mažiau, kad kuo 

daugiau pinigų liktų linksmybėms ir reikia planuoti savo išlaidas. Aš, asmeniškai rinkau visus čekius 

ir gale mėnesio žinai, kiek pinigų kam išleidi, tada kitą mėnesį žinai, kur gali išleisti mažiau ar daugiau 

ir kur pasitaupyti. 

 

LAISVALAIKIS 

Kelionės, Erasmus ir kitokie vakarėliai, įvairios sportinės veiklos, kultūros bei žmonių pažinimas. 

 

KITA INFORMACIJA 

Labai patiko ir visiems rekomenduoju. 

Praktikos vietą radau klausinėdamas visų žmonių iš eilės. Susipažįstu ir iš karto klausiu, ar žino kokių 

įmonių užsienyje. O praktikos metu realiai galima daryti tai, kas patinka, pats susigalvoji užduotis ir 

taip tobulėji. 

Patarimai busimiems Erasmus‘ams – veikti viską ir daryti kuo daugiau. Kuo daugiau veiki, tuo 

įdomiau ir tuo daugiau įspūdžių. 
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Dar vienas patarimas Erasmus PRAKTIKANTAMS – rasti „Feisbuke“ Erasmus studentų grupių 

mieste, kur atlieki praktiką ir leisti kuo daugiau laiko su jais. Taip pat BŪTINA susipažinti ir suartėti 

su vietiniais.  

 

Ignas Ramonas 

Verslo ekonomikos studijų programa 


