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 Aš esu Vytautas Šėmys ir studijavau Prahoje 4 mėnesius. Per tuos 4 mėnesius patyriau labai 

daug, tad dabar bandysiu bent dalį įspūdžių čia parašyti. 

Apie universitetą. 

Aš studijavau University of Economics and Management (VŠEM). Universitetas nedidelis, 

mažesnis nei mūsų fakultetas, įsikūręs gan toli nuo centro, tačiau modernus. Kiekvienas studentas 

turi savo asmeninę kortelę. Su ta kortele galima atidaryti duris į universitetą, biblioteką, naudotis liftu 

ir pan. Visos auditorijos yra įrengtos naujai, visur yra projektoriai, specialūs prikabinami mikrofonai 

dėstytojams, kad jiems nereiktų rėkti per studentus, valdymo pulteliai, kompiuteriai ir pan. 

Universitete taip pat yra sporto klubas, kuriuo galima naudotis kiekvieną dieną. Jis nėra didelis, bet 

lengvai pasitreniruoti užtenka. Valgyklos nėra, tačiau yra specialus kambarys su kavos ir užkandžių 

aparatais ir sofomis. Priešais universitetą yra Lidl.  

Apie studijų kokybę turiu dviprasmišką nuomonę. Čia turėjau išvis labiausiai kada nors patikusį 

dėstytoją ir labiausiai nepatikusį. Geriausias buvo amerikietis Ciaran Kelly, dėstė jis mums Public 

Relations ir Human Resource Management. Labai draugiškas, kalbus, mėgsta daug juokauti, bei turi 

daug patirties dirbant įvairiose kompanijose. Pasakojo, kad jis anksčiau dirbo Volkswagen Public 

Relations lyg ir vienu iš vadovų. Iš jo tikrai jaučiu, kad kažkokių žinių parsivežiau. Na, o blogiausias 

buvo čekas Linhart. Per paskaitas kažką nusišneka, niekas per visą laiką nesuprato, ką jis mums dėstė, 

na o egzaminą iš pirmo karto išlaikė 4 žmonės iš maždaug 30. Aš buvau vienas iš laimingųjų 

išlaikiusių.   

Apie apgyvendinimą 

Aš pats gyvenau bendrabutyje (Rooms5). Jis 10 min pėsčiomis nuo universiteto, modernus, 

geras Wi-fi. Tačiau dauguma Erasmus studentų nuomojosi kambarius butuose. Aš, jei tektų rinktis 

vėl, jau geriau ieškočiau kambario bute kuo arčiau centro. Nes iš bendrabučio papulti į centrą viešuoju 

transportu trunka apie 40 min. Naktį yra naktiniai autobusai (apie 50 min). Ir kiekvieną dieną trenktis 

į ir iš centro užima labai daug laiko ir yra labai nepatogu. Yra ten daug puslapių, kuriuose galima rasti 

išsinuomoti kambarį. Ir kainos yra labai panašios kaip ir bendrabutyje (apie 230 300 Eur). Nesiūlyčiau 

ieškotis būsto esant Vilniuje. Geriausia būtų pirma atvykti į Prahą kokia savaite prieš prasidedant 

studijoms, apsistoti hostelyje arba išsinuomoti kambarį bendrabutyje trumpesniam laikui ir būnant 

vietoje tiktai ieškotis. Visi, gyvenantys butuose erasmusai taip darė. Renkantis rajoną gyventi siūlau 

visus rajonus aplink centrą: Vinohrady, Nove miesto, Holešovice, Smichov. 

  



 

Kelionės 

Siūlau būtinai būnant Prahoj nepamiršti ir aplink esančių miestų. Rekomenduoju nuvykti į 

Karlovy Vary, Česky Krumlov miestus. Taip pat į Brno. Be Čekijos, labai pigiai galima nuvykti 

kelioms dienoms į Krokuvą, Berlyną. Kiek brangiau į Budapeštą ar Vieną. Aš pats buvau vykęs į 

Krokuvą ir Berlyną, tai Krokuvoje pavyko išsiversti su 60 Eur biudžetu. Berlynui viso 100 Eur reikėjo 

3 dienoms.  

Naktinis gyvenimas 

Praha be savo grožio pasižymi dar ir savo naktiniu gyvenimu, tad važiuojant ten reik turėti noro 

ir dažniau pavakaroti . Siūlau iš klubų nueiti į James Dean, Roxy, Chapeu Rouge, Karlovy Lazne 

(didžiausias klubas centrinėj Europoje dydžio per 5 aukštus). Būtina bent kartą nueiti į Cross Club.  

Iš barų būtina nueiti bent kartą į Vzorkovna, labai savotiškas baras kuriame gyvena didžiulis 

šuo. Dar Prahoje yra toks studentų pamėgtas barų tinklas Popocafepetl. Jų yra gal 4 ar 5 per visa 

centrą. Taip pat siūlau eiti į Friends, Shotgun.  

 

Jeigu kils kokių nors klausimų, visada man galima parašyti el. paštu semysv@gmail.com arba 

per Facebook.  
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