Laisvo pobūdžio ataskaita apie Erasmus+ studijas
1. Geografinė padėtis
Mūsų Erasmus+ studijos vyko Bulgarijos sostinėje – Sofijoje.
2. Kelionė
Lokacija buvo pakankamai patogi, kadangi ši valstybė priklauso Europos sąjungos šalims.
Nors tiesioginio skrydžio iš Lietuvos surasti nepavyko, galima nesunkiai rasti jungiamąjį
skrydį per Varšuvą. Iš Lietuvos Sofijoje galima atsidurti per 3,5 valandos.
3. Draudimas
Asmeniškai man, neturinčiam jokių papildomų rizikų, draudimas visam studijų užsienyje
laikotarpiui (4mėn.) kainavo ~100 Eur.
4. Registracija
Studentų registracija Erasmus+ studijoms rudens semestrui prasidėjo 2019 m. vasario mėnesį.
Mums reikėjo pateikti motyvacinį laišką, gauti anglų kalbos dėstytojų rekomendacijas,
atsirinkti fakulteto partnerius, kurie galėtų mus priimti mokytis, suderinti studijų dalykus su
priimančiąja institucija, ir dalyvauti fakultete vykusioje atrankoje. Atlikus šiuos veiksmus ir
perėjus atranką jau žinojome, kad rudens semestre mokysimės ne Lietuvoje.
5. Mokymo institucija
Mokėmės Sofijos universitete – University of National and World Economy in Sofia. Rudens
semestras prasideda spalį ir baigiasi vasario mėnesį. Universitete yra daug angliškai kalbančių
dėstytojų ir studentų. Paskaitos vyko anglų kalba. Studijavome kartu su bulgarų studentais,
kurie mokėsi savo dalykus anglų kalba. Tarptautinių ryšių koordinatorius puikiai atliko savo
darbą. Domėjosi užsienio studentų gyvenimu, rūpinosi dokumentais, organizavo ekskursiją.
6. Patirtis
Pagerinome anglų kalbos gebėjimus, plačiau domėjomės tarptautine ekonomika,
sudarinėjome verslo modelius, praplėtėme žinias finansų ir apskaitos srityse. Pažinome dalį
Bulgarijos paveldo ir kultūros elementų.
7. Gyvenimo sąlygos
Gyvenome universiteto suteiktame bendrabutyje. Mėnesinis mokestis 150 BGN (75 Eur.).
Prieš apsigyvenant dar reikia sumokėti 500 BGN (250 Eur.) depozitą, kurį grąžina
išsikrausčius iš bendrabučio. Bendrabučio kambarys nebuvo patrauklus, tačiau gyventi
galima... Kambarys buvo pritaikytas gyventi trims studentams. Kiekvienas kambarys turėjo
nuosavą sanitarinį mazgą (kriauklę, dušą ir tualetą). Bendrabutyje nebuvo virtuvės ar
interneto. Internetą nesunkiai galima įsigyti vietoje. Internetas nebuvo lėtas, o kainavo ne
daugiau 10 Eur. per mėnesį. Jis buvo būtinas studijų darbams atlikti. Bendrabutis yra studentų
miestelyje, 10-15 min. atstumu pėsčiomis iki universiteto. Prie pat yra ne viena kavinė, baras
ar prekybos centras. Mieste yra išvystytas viešasis transportas, todėl nesunkiai galima patekti
į bet kurią miesto dalį. Atidžiau reiktu naudotis taksi paslaugomis, kadangi yra pasitaikęs ne
vienas apgavystės atvejis.
8. Išlaidos
Didžiausią dalį išlaidų apima kelionės į ir iš Lietuvos, taip pat bendrabučio nuoma. Maisto
kainos labai panašios į kainas Lietuvoje. Miesto autobuso bilietas kainuoja 1,6 BGN (~0,80
Eur.). Atvykus reikėjo įsigyti nuosavą patalynę. Šias prekes radome artimiausiame prekybos
cente ir už viską sumokėjome apie 55 Eur. Prie pat bendrabučio yra kelios skalbimo paslaugas
teikiančios įmonės. Vienas skalbimas kainuoja apie 3 Eur.

9. Laisvalaikis
Vietiniai universiteto atstovai ir studentai organizuoja labai daug renginių ir pramogų užsienio
studentams. Ypač daug pramogų pateikiama pirmąją atvykimo savaitę. Organizuojamos
ekskursijos į kitus miestus ar valstybes. Vykstama pramogauti į vietinius pramogų centrus ar
barus. Studentai supažindinami su sostinės lankytinais objektais.
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