Reseberättelse Vilnius, Litauen
Litauen och Vilnius är troligen på förhand inte det landet och den stad du allra helst skulle
vilja åka till. Vad som påverkade mitt val var dels en tidigare students upplevelser från hans
tid i landet, men också min egen idé och uppfattning att ett utbyte får man oavsett vart i
världen man befinner sig. En annan anledning till mitt val var även okunskapen om de
baltiska länderna och i synnerhet Litauen. Vilket gjorde att jag till sist bestämde mig för att
söka till Vilnius Gedimino Technical University (VGTU).
Jag kommer särskilt ihåg hur osäker jag var på hur man skulle gå tillväga för att göra en
ansökan. Det krävdes så klart en hel del egen nyfikenhet och engagemang för att ta reda på
rätt information vad gäller t.ex. kurser på värduniversitet etc. Dock fick jag väldigt bra hjälp
och guidning av en koordinator på VGTU, det underlättade själva ansökan och så länge jag
upprätthöll en bra mailkontakt så gick det att lösa alla tänkbara problem. Jag märkte också
hur mycket jag vann på att vara tillmötesgående vid själva mailkontakten, det skapade en
bra relation med koordinatorn som också la grunden till att inga missuppfattningar förekom.
Det smidiga med att göra utbytesstudier inom EU är ju som bekant att man undkommer
visumansökan. Det enda Litauen kräver är ett "residence permit" som visar på att du
kommer befinna dig i landet i mer än 90 dagar, det här är dock något som universitet hjälper
dig med på plats. Boendealternativen är en smaksak, vill du bo trångbott och med någon
annan är korridorerna på Campusområdet att föredra, annars finns det om man är
företagsam, lägenheter att hyra i Vilnius. Eftersom skolan ligger ca 25 minuters bussfärd från
centrum så kanske den "morgontrötte" ska överväga korridoralternativet. Vad gäller boende
är det som sagt upp till var och en vad som passar och hur man själv tror sig trivas bäst som
till sist avgör. En läxa jag lärde mig är att vara ute i god tid.
Studietempot i Litauen var något högre än i Sverige, och där arbetsmängden också är något
större. Det handlar egentligen bara om att planera sina studier och inte skjuta på allt till
innan jul, då du har möjlighet att göra slutproven i de kurser du läst. Kurserna är också till
skillnad från Sverige och Lund mindre, 3 credits motsvarar 3 hp men där det nödvändigtvis
inte behöver vara lite att göra, snarare tvärtom. Det finns fina studiemiljöer omkring
campusområdet och det finns goda möjligheter till att ta en billig lunch i anslutning till
universitet. Vilket också kanske ska nämnas är att Vilnius är en av Europas billigaste
huvudstäder. Att sitta på ett av Vilnius alla kaféer är också att rekommendera.
Det roligaste med mitt utbyte var alla de resor vi gjorde, dels inom landet men också till
Warszawa, Moskva och St. Petersburg. Roliga och minnesvärda resor och något som du inte
får missa, ESN VGTU är duktiga på att anordna dessa resor och det är bara att hoppa på.
Annars finns det inga begränsningar vart man kan ta sig på egen hand heller, men vill man
resa i grupp med andra utbytesstudenter är det här absolut att rekommendera.
Det viktigaste jag lärde mig under mitt utbyte var att hela tiden vara nyfiken på andra
människor och att få slängas in i alla möjliga typer av sammanhang har verkligen varit
utvecklande. Inte minst utvecklade jag min kommunikativa förmåga och att lära känna andra
utbytesstudenter från olika delar av världen är ovärderligt. Vissa personer jag träffade
kommer troligen vara vänner för livet.

Mitt råd till kommande utbytesstudenter är att hela tiden skapa tid för att ha kul, studierna
kan med rätt planering bli det sekundära under utbytet. Det handlar om att ta tillvara på
tiden och vara öppen för vad utbytet kan ge dig. Min tid i Vilnius var magisk, jag hoppas
innerligt att du ska tycka likadant.
Väl mött,
William Hagberg

