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Klaipėda 150-200 000 lakosával Litvánia harmadik legnagyobb városának számít, és 

egyben az egyetlen kikötőváros is az országban. Tengerparti fekvése miatt nagyon-nagyon 

szeles, viszont a hőmérséklet télen se lesz annyira rendkívül hideg, mint az ország többi 

részében. Arra azonban jó előre felkészülni, hogy az időjárás hihetetlenül változékony, tíz 

percen belül az ellenkezőjére tud fordulni, úgyhogy érdemes mindenféle ruhát és cipőt 

magunkkal vinni. Amikor én augusztusban ott voltam, rengeteget esett az eső, ezért a 

vízhatlan cipőt elengedhetetlennek tartom!  

Eljutni Klaipėdaba nem a legegyszerűbb a feladat, közvetlen járatot – bármilyet - nem 

is igazán lehet találni. De azért több lehetőség is van, érdemes alaposan körül nézni az utazás 

előtt. Én Varsóig vonattal utaztam, onnan pedig két busszal (ecolines) Kaunasba, majd 

Klaipėdaba. Ez egy viszonylag olcsó, bár annál hosszabb, kb. 25-30 órás út volt. Nagyon 

ajánlom, hogy utazzatok sokat a félév folyamán, az országon belül, és a környező országokba 

is elég könnyen el lehet jutni. Vilnius kb. négy és fél órányira van vonattal, a diákjegy 

mindössze 7 euró; Rigáig is csak négy órát kell buszozni, ami nagyon megéri, mert gyönyörű 

város! Mi az exchange group-pal töltöttünk ott egy hétvégét, ami egy szervezett utazás volt - 

ilyet minden félévben szoktak biztosítani a cserediákoknak. 

Az LCC International University egy keresztény intézmény, ennek megfelelően sok 

lehetőség van különböző lelki programokban részt vennie annak, aki szeretné. Az egyetem 

másik nagyon fontos jellemzője, hogy – amint azt a neve is mutatja – nemzetközi. A 

tanulóknak mindössze 40%-a litván, a „maradék“ 60% összetétele rendkívül változó, bár 

főként Kelet-Európából és Ázsiából jönnek ide tanulni, így aztán az orosz nyelvtudás hiányát 

néha megérzi az ember. Sok az ukrán, orosz, grúz és az albán diák, például. Ez a sokszínűség 

nagyszerű lehetőséget nyújt arra, hogy új, a miénktől teljesen eltérő kultúrákat ismerhessünk 

meg, számomra abszolút kinyílt a világ ennek a tapasztalatnak a hatására. A nemzetköziség 

másik nagy előnye, hogy minden angolul folyik az egyetemen, tehát nem fog előfordulni 

olyan, hogy egy előre felvett óra esetleg mégse indulna angol nyelven. A legtöbb tanárnak 

vagy anyanyelve az angol, vagy élt kint Amerikában vagy Kanadában.  

A félév felépítése eltérő az itthonitól: már augusztus végén elkezdődik a szemeszter, és 

ez ténylegesen azt is jelenti, hogy el kell kezdeni tanulni. Gyakoriak a kisebb-nagyobb 

számonkérések, sok a házi feladat, és a legtöbb órára egy-két hosszabb beadandót és/vagy 



prezentációt kell csinálni. Ugyan eleinte ez nagyon szokatlan volt, gyorsan bele lehet szokni. 

Illetve nagy előnye a rendszernek, hogy a félév egy vizsgahéttel zárul, ami alatt mindent letud 

az ember, és a rendszeresebb számonkérések miatt jóval könnyebb a felkészülés, mint otthon, 

ráadásul a visgák súlya is sokkal kisebb. A tanárok pedig nagyon odafigyelnek a diákokra, 

segítőkészek, és rendesek. Egyébként az egész egyetemre jellemző a szervezettség, minden 

fontos dologról tájékoztatják a diákokat, a cserediákokat különösen – ebben nagy szerepe van 

az erasmus-koordinátornak, Ingának, akihez tényleg bármilyen kérdéssel nyugodtan lehet 

fordulni, biztos, hogy segíteni fog. 

Óriási könnyebbség, hogy az LCC-n minden tanulónak bizosítva van a kollégiumi 

szállás, elég jó áron, úgyhogy a lakhatási lehetőség miatt nem kell aggódni. Két kollégium-

épület van a campuson, mindkettő esetében átlagosan 3-5 személy lakik egy szobában. Illeve 

nem is egyszerűen szobákról van szó, inkább kisebb apartmanokról, ahol egy közös előtérből 

nyílik két szoba (bár ajtók nincsenek!), egy WC és zuhanyzó. Egy emeletre, tehát kb. 25-30 

emberre jut egy konyha. Az Enns modernebb és valamivel jobban felszerelt, de sokkal 

kisebbek a szobák, és mindenhol emeletes ágyak vannak. Én a Neumannban laktam, ahol 

valóban kevésbé működnek a mosó –, illetve szárítógépek, és csak egy mikró van a 

konyhákban, de szerintem teljesen élhető. Valamint ennek az épületnek a földszintjén, a 

lobby-ban szoktak különböző eseményeket, rendezvényeket tartani. Félév elején mindenki 

kap konyhai eszközöket, amiket érdemes a szobában, és nem a konyhában tárolni, mert onnan 

általában eltűnnek; illetve ha teheti az ember, javaslom, hogy vigyen magával tésztaszűrőt.  

Az egyetem rendkívül változatos programokat kínál a diákok számára, sok mindenbe 

be lehet kapcsolódni, ezek közül én nagyon ajánlom a CMAP-et! A Community Multicultural 

Awareness Program litván gimnazistáknak szól, a részt vevő egyetemi hallgatók heti 

rendszerességgel tartanak nekik előadásokat, játékokat és kiscsoportos beszélgetéseket 

különféle kulturális és társadalmi témákról, problémákról. Az alkalmak nagyon hangulatosak, 

a program vezetője, Ella, hihetetlenül jófej, és nagyon sokat lehet tanulni a gimisektől és a 

többi önkéntestől is, számomra ez volt az egyik legnagyobb élmény a félév folyamán. 

Ezenkívük nagyon ajánlom a nyári, egy hónapos litván nyelv- és kultúra tanfolyamot 

az egyetemen. Ennek keretében egy kb.15 fős csoportnak tartanak intenzív nyelvkurzust 

(minden délelőtt három és fél óra) LCC-s tanárok – az alap nyelvtudás nagyon jól fog jönni a 

félév folyamán is, mert kevesen beszélnek angolul az országban. Délutánonként és 

hétvégénként pedig különböző kultur-programok vannak, például filmnézés, múzeum, utazás 

az országban stb., ami betekintést nyújt a litván történelembe és kultúrába, illetve a nemzeti 



ételeket is kipróbálhattuk. Számomra annyira jó élmény volt ez az egy hónap, hogy utána a 

váltás a rendes félévre kicsit nehézkesen ment, de mindenkinek nagyon ajánlom ezt a 

programot, szerintem remek alapot nyújt az ottani élethez! Nagy segítség, ha a szemeszter 

elején, ami egyébként is egy bonyolultabb időszak, sok az adminisztrációs feladat és ilyesmik, 

az ember legalább már a városban kiismeri magát, és még buszjegyet is tud venni litvánul. 

Számomra nagyon meghatározó élmény volt ez a félév, amit Klaipėda-ban töltöttem, 

igazi esélyt adott arra, hogy fejlődjek és tanuljak – persze nem feltétlen csak a tanagyagot. Az 

egyetem nyitott és nemzetközi légköre rengeteg olyan lehetőséget rejt magában, ami itthon 

nem biztos, hogy megadatik az embernek, ezért nagyon ajánlom, hogy aki itt fog tanulni, 

ragadjon meg minden alkalmat arra, hogy új embereket, kultúrákat, szokásokat ismerhessen 

meg – ezekből pedig van bőven az LCC-n! Ezenkívül mindenképp látogassatok el sokszor a 

tengerpartra, amíg még jó idő van, mert elképesztően gyönyörű, főleg a naplemente! 

Nagyon jó utat kívánok, érezzétek jól magatokat, és használjátok ki ezt a félévet!  


