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Kedves Szerencsés Kiutazó! 

 

Az elmúlt félévem alapján, amit Litvániában töltöttem az LCC International 

Universitynél pár tanácsot szeretnék adni, amelyek nagy segítséget nyújthatnak azoknak, akik 

fontolgatják, hogy Litvániába mennek, vagy akik már a kiutazók között vannak. 

A városról röviden annyit, hogy Litvánia harmadik legnagyobb városáról, Klaipédáról 

van szó. Ahogyan maga az egész ország, úgy ez a város is kicsi, ám annál érdekesebb és 

rengeteg dolog vár felfedezésre.  Véleményem szerint egy nyugodt, kellemes kis város. Az 

egyetem fekvése kedvező, mert rengeteg bolt van a közelben, a városközpont nagyjából 

negyed órányi sétára van, a tengerpart pedig akár 5 perc alatt megközelíthető busszal.  

De nem is szaporítom tovább a szót, íme, pár praktikus tanács:  

1. Ha az őszi félévet töltitek ott, készüljetek fel arra, hogy nagyon hideg lesz. Az időjárás 

szinte percenként változik, szóval vigyetek magatokkal sok meleg ruhát és akár egy 

vastag plédet is, amivel takarózni tudtok. (a fűtés egyébként már hamar működésbe 

lép és nagyon jó).  

2. Kóstoljátok meg litván ételeket, a kepta duonát imádni fogjátok!  

3. Menjetek el az Olando Kepurához és a Smyltiné nevű helyre. Ezek mind a tenger 

mellett vannak és gyönyörűek, érdemes ellátogatni oda.  

4. Nézzétek meg a naplementét a tengerparton. A part egyébként 30 percre van gyalog a 

dormtól, szóval ha még sétálni is szeretnék egy jót, akkor mindenképpen menjetek el 

oda.  

5. Litvánia fekvése kedvező, így könnyen meglehet más szomszédos országokat 

közelíteni, viszonylag olcsón. Mindenképpen éljetek a lehetőséggel, ha tudtok, és 

utazzatok el szebbnél, szebb helyekre.  

6. Az egyetem amerikai alapokon fekszik, így a tanítás is teljesen más. Nem heti egyszer, 

hanem 2x, vagy 3x van ugyanaz az óra, és sok beadandót és házi feladatot kell 

megírni. 2x van vizsgaidőszak is, az őszi szünet előtt és a tanév végén. De ne 

aggódjatok, mert a tanárok nagyon segítőkészek, és ha elakadtok valamivel szívesen 

segítenek.  



7. Vegyetek részt minél több programban, amit szerveznek, mert mind nagyon érdekesek 

és mindig van ingyen süti és ennivaló  

8. A kollégiumi szállás meglepően felszerelt, tiszta és otthonos. A szobákban jellemzően 

4 vagy 5 diák száll meg, viszont a praktikusan kialakított belső térnek köszönhetően 

csak 1 szobatársatok lesz.  

9. A kampuszon nincsen semmilyen nővér, vagy orvos így jól teszitek, ha felszerelkeztek 

gyógyszerekkel és egyebekkel.  

10.  A konyhai eszközeiteket lehetőleg ne a közös konyhában tároljátok, mert nagy 

eséllyel el fognak tűnni.  

11. Legyetek nyitottak, és beszélgessetek minél többet LCCs diákokkal, mert nagyon sok 

mindent lehet tőlük tanulni, és a véleményem szerint, mindenki nagyon nyitott és jó 

fej.  

 

 

Élvezzetek ki minden pillanatot, amit ott töltötök és érezzétek nagyon jól magatokat!  

Minden jót és sok szerencsét kívánok Nektek!  

 

  

 


