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Min reseberättelse från Vilnius, Litauen. 
 
När man fick chansen att söka en utbytestermin i ett annat land ville jag absolut ta 
chansen. Det var en hel del förberedelser inför sökandet och allt började med att 
man var tvungen att hitta skolor som hade de utbud som matchade de kurser som 
jag skulle läsa på hemmaplan, inom Logistics Service Management. Det var även en 
del förberedande dokument som skulle skrivas, skickas, scannas osv. men med bra 
hjälp från Annika (koordinatorn) och bra information via mail var det inga problem. 
Jag blev sedan tilldelad en plats i Litauen på VGTU – Vilnius Gedimono Technical 
University. 
 
Många frågade mig ”Varför Litauen av alla länder?” Jag svarade ”Varför inte?”. 
Litauen är ett land jag förmodligen aldrig annars skulle ha åkt till vilket gjorde det 
intressant. Jag är ganska så hemma-kär och att då Litauen inte var alldeles för långt 
borta för besök gjorde det så att det också var ett bra val för mig. Jag gjorde lite 
research och tittade på bilder och läste fakta samt andras reseberättelser och kunde 
bara se positiva saker med Litauen. 
 
Jag åkte tillsammans med två av mina närmsta vänner i Helsingborg vilket gjorde 
mig extra taggad. Vi alla tre fick plats att bo på skolans dormitory (korridorsrum) som 
kostade $150 i månaden inklusive städning 1 gång/vecka samt att man kunde byta 
sängkläder 1 gång/vecka. Det låg med cirka 5 minuters gång från skolan. Vi trivdes 
jättebra där och det är verkligen ett tips om man vill bo och umgås med massa andra 
studenter samt för en billig peng. Man kan också relativt lätt få tag på en lägenhet i 
stan som tar cirka 20-30 minuter med buss och ett 3 månaders busskort kostar $160 
och då kan du åka hur mycket som helst. Dock har man hört vissa bli lurade av 
hyresvärden osv. så ta gärna kontakt med någon som bott där innan. 
 
Skolan skiljer sig från i Sverige. För att matcha de kurser och poäng (30 hp) som 
man läser hemma behövde vi läsa 6 stycken kurser och detta parallellt. Kurserna 
skiljde sig lite åt med att visa hade mid-term exams medan andra endast hade final 
exam. Dock hade alla kurser någon typ av större arbete, grupp eller individuellt, som 
löpte längs hela terminen och som till sist skulle redovisas. Om man startade i tid var 
det inte alls några problem och man hade mycket tid över för att njuta av 
utbytesterminen och umgås med nyfunna vänner. 
 
Ett bra sätt att lära känna andra studenter var bland annat genom olika resor som 
arrangerades av skolan. Vi åkte till: 

• kusten i Litauen (Klaipeda) 

• Lettland (Riga)  

• Polen (Krakow & Warsawa)  

• Ryssland (St. Petersburg & Moskva).  
 

Alla dessa resor har varit magiska (!) och sjukt roliga! Missa inte chansen! 
Ytterligare fanns det resor till ”Hills of crosses” som är känt i Litauen, till Stockholm 
med färja från Riga samt till finska Lappland.  
 



 

   

  

 
Litauen är mycket bättre och mysigare än vad jag hade förväntat mig, även av dem 
som har varit på besök har sagt samma sak. Allting är billigt och det finns många 
fantastiskt goda restauranger och bra barer/nattklubbar. Skolan arrangerar också 
mycket roliga fester och evenemang, kallade ESN (ungefär som Stampus här).  
 
Tveka inte på att göra en utbytestermin, vart du än väljer att åka. Det har varit otroligt 
lärorikt och man har träffat så många människor från massa olika länder. Man bygger 
upp en stark gemenskap och lär sig väldigt mycket om andra och andra 
länder/kulturer. Jag ångrar inte en sekund mitt utbyte och framförallt inte Litauen. 
Oftast handlar det inte om vart du är, utbyte som utbyte – du kommer ha kul vart du 
än är. Litauen och min utbytestermin är något jag kommer minnas resten av mitt liv 
och som jag har fantastiska minnen ifrån samt många nya vänner som man 
fortfarande har kontakt med och som man planerar med att ses igen. 
 
 
Vill avsluta med ett LYCKA TILL till dig som funderar på att söka till en 
utbytestermin. Du kommer inte ångra dig! 
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