Laisvo pobūdžio ataskaita apie Erasmus+ studijas
1. Geografinė padėtis
Mano Erasmus+ studijos vyko Sofijoje (Bulgarijos sostinė) esančiame universitete (Univecity
of National and Worlds Economy).
2. Kelionė
Bulgarija priklauso ES, tai vizos nereikia. Tiesioginio skrydžio iš Vilniaus ar Kauno į Sofiją
nėra tačiau galima nesunkiai rasti gan patogių jungtinių skrydžių. Į Bulgariją geriausia atvykti
darbo dienomis, nuo aštuntos ryto iki šeštos valandos vakaro (geriau darbo laiko pabaigos
nelaukti), nes tik tokiu laiku dirba bendrabučių vadovybė. Kitu atveju negalėsite iš karto
gyventi bendrabutyje.
Atvykus į oro uostą, nepatarčiau lipti į šalia jo stovinčius taksi automobilius, nes jie gali būti
apgavikai. Geriau taksi išsikviesti per programėles.
3. Draudimas
Įsigyti tą mėlyną draudimo kortelę yra būtina, bet ji užtikrina tik nemokamą pirmąją pagalbą,
todėl aš dar papildomai apsidraudžiau kas kainavo 77 eurus keturiems mėnesiams.
4. Registracija
Mums registracija Erasmus rudens studijoms vyko 2019 m. vasario mėnesį. Mums reikėjo
pateikti motyvacinį laišką (anglų kalba) bei dvi CV (viena anglų kalba ir kitą lietuvių kalba)
ir pasirinkti kokiame universitete norime studijuoti. Pateikus dokumentus, nustatytą dieną
mums reikėjo dalyvauti atrankoje, kurios metu reikėjo angliškai prisistatyti ir paaiškinti kodėl
norėjome studijuoti užsienyje. Po to reikėjo užpildyti Mokymosi sutartį ir suderinti
mokamuosius dalykus su priimančia institucija.
5. Mokymo institucija
Mes buvom pasirinkę University of National and World Economy (UNWE). Bulgarijoje
rudens semestras prasideda spalį ir baigiasi vasario pradžioje. Universitete yra daug angliškai
kalbančių dėstytojų ir studentų. Paskaitos vyko anglų kalba kartu su kitais bulgarais, kurie
pasirinkę studijas anglų kalba. Visi dėstytojai yra geranoriški ir tikrai sukalbami. Vienos
paskaitos buvo įdomios, kitos nelabai, tačiau teko sutikti tikrai profesionalių ir tiesiog
nuostabių oratorių, kurie tikrai išmanė savo dėstomus dalykus. Tarptautinių ryšių
koordinatorius puikiai kalbėjo angliškai, bei noriai suteikdavo pagalbą ir atsakydavo į visus
klausimus. Erasmus kuratoriai suorganizavo nemokamą ekskursiją.
6. Patirtis
Studijuoti bei gyventi angliškai kalbančioje aplinkoje tikrai yra neįkainojama patirtis. Tai
mums buvo puiki proga, išmokti valdyti savo išlaidas ir laiką, geriau pramokti užsienio
kalbos, bendrauti su užsieniečiais.
7. Gyvenimo sąlygos
Sąlygos nėra prastos. Mes trys (du lietuviai ir vokietis) gyvenom vienam kambaryje, kurį
sudarė:
• Mažas prieškambaris su didėle spinta;
• Tualetas su dušu, be kabinos ir kriaukle;
• Pagrindinis kambarys su trejomis lovomis, spinta, rašomuoju stalui ir dvejomis
kėdėmis.
Kambarys buvo be virtuvės, kas mus kėlė nemažai nerimo, tačiau šalia esančioje
parduotuvėje (Fantastiko) buvo paruošto maisto prekystalis.

Bendrabutyje nemokamo interneto nebuvo, todėl mums reikėjo jį įsirengti. Vienintelis toks
tiekėjas Yra A1. Sutartis buvo bulgarų kalba, todėl mes apie tai pasitarėm su vienu iš bulgarų
(vadinamų „budy“). Internetas mums atsiejo 50 BGN depozitu (25 Eur.), kuris vėliau buvo
sunaudotas kaip mėnesinės įmokos. Per mėnesį mums reikėjo mokėti po 14 BGN (apie 7
Eur.), tačiau viskas buvo nuskaičiuota nuo depozito, tai mums pabaigoje reikėjo sumokėti tik
kažkur apie 6 BGN (apie 3 Eur.). Teko bendrauti su kitu lietuviu, kuris studijavo kitoje
institucijoje. Jis minėjo, jog gavo atrenovuotą kambarį su virtuve, televizoriumi, kabeline,
internetu ir balkonu. Tad galima daryti išvadą, jog viskas priklauso nuo to, kokiame bloke
teks gyventi.

8. Išlaidos
Prieš atvykdami žinojome, jog bendrabutyje neišduodama patalynė todėl nusivežėme savo.
Mums reikėjo įsigyti tik pagalves, kurios kainavo 24 BGN (apie 12 Eur.). Bulgarijoje pieno
produktai, daržovės, vaisiai bei duona yra brangesni arba bent tiek pat, kiek Lietuvoj. Kiti
produktai yra daug maš pigesni. Kai kurie daugiau, kai kurie mažiau. Iš pradžių už bendrabutį
reikėjo sumokėti 500 BGN depozitą (250 Eur.), kurį iškeliaujant gražina, jei niekas nebūna
sugadinta. Taip pat reikėjo sumokėti vieno mėnesio kambario nuomą 150 BGN (apie 75 Eur.).
Vėliau paprašė sumokėti ir už likusius tris mėnesius kartu. Per mėnesį apytiksliai išleisdavau
200 Eur. Jei būtume turėję virtuvę, manau, kad per visą laiką būtume sutaupę bet 100 Eur.
Nemažą išlaidų dalį sudarė kelionė pirmyn ir atgal, todėl rekomenduoju įsigyti bilietus bent
prieš kelis mėnesius.
Stipendiją pervedė dar prieš išvykstant (apie 80% iš karo), tai už nuosavus pinigus reikėjo
įsigyti tik bilietą. Žinoma į pabaigą pinigų pritrūko, todėl papildomai išleidau 150 Eur. Jei
būtų iš karto pervedę visą sumą, prisidėti savais pinigais nebūtų reikėję. Likusią pinigų dalį
pervedą tik užbaigus studijas užsienyje ir pridavus dokumentus skyriuje. Galiu pasakyti, kad
pabaigoje išėjau ant to pačio.
9. Laisvalaikis
Vietiniai Erasmus kuratoriai organizavo daug įvairių renginių. Dalis jų vyko pirmą spalio
savaite ir pasibaigiant semestrui. Pats asmeniškai dalyvavau trejuose renginiuose ir galiu
pasakyti, kad tikrai buvo smagu. Šalia to buvo rengiamos kelių dienų ekskursijos savaitgaliais
į Graikiją, Rumuniją, tačiau jos buvo mokamos (apie 80 Eur. Viena kelionė). Jose
nedalyvavau, bet buvau vienoje kelionėje, kuri buvo nemokama. Pats buvau pora kartų su
kambarioku vokiečiu ir kitais Erasmus studentais futbolo stadionuose, tad daug veiklos galima
rasti ir pačiam.

Apibendrindamas galiu pasakyti, kad tikrai nesigailiu praleidęs vieną semestrą svečioje šalyje.
Sutikau daug naujų žmonių ir patyriau daug naujų potyrių. Studijuoti užsienio kalba yra ne
rialus jausmas. Žinoma iš pradžių buvo truputį sunku, tačiau greitai prie to pripratau.
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