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Min termin på VGTU i Vilnius av Julia, ht16 

Att min utbytestermin skulle ta plats i Litauen var inte vad jag hade planerat eller sett framför 

mig när jag gjorde min ansökan men så här med facit i hand så har jag haft fyra fantastiska 

månader som jag kommer minnas och ha nytta av i resten av mitt liv. Jag hade sökt till flera 
universitet världen över, dock inte i Vilnius, men fick ingen plats i första antagningen. I omgång 

två så hade jag Vilnius allra sist och reflekterade knappt över att jag skulle kunna bli erbjuden en 

plats där. När jag väl fick beskedet så blev jag så glad över att få chansen att åka i väg att Vilnius 
verkligen kändes som ett äventyr, det är väl inte det mest givna turistmålet i Europa direkt och 

jag visste ingenting om vare sig staden eller Litauen. 

De första förberedelserna jag gjorde var att välja kurser, i och med att jag läser Logistics Service 
Management så var jag tvungen att matcha mina kurser med de jag skulle läsa på hemmaplan 

och det gick rätt bra, jag fick hjälp av Annika (koordinatorn) också för att se att det 

överensstämde. Totalt skulle jag läsa 30 hp vilket gjorde att jag i Vilnius fick läsa 6 olika kurser 
under hösten. Den största utmaningen här var dels att de låg parallellt vilket är väldigt olikt så vi 

läser här hemma. Gällande svårighetsgraden på de kurser jag läste så var det mer kvantitet 

framför kvalitet. Ett par av mina lärare var inte jättekunniga på engelska men i och med att dom 
alltid föreläste med Powerpoints hängde man mestadels med ändå. Några kurser hade mid term 

exams och andra hade bara final exams men alla kurser hade ett större individuellt arbete eller 

grupparbete som löpte längs hela terminen. Man pluggade aldrig ihjäl sig vilket var väldigt skönt 
då man hade mycket tid att njuta av livet som utbytesstudent. Däremot har jag absolut utvecklat 

min engelska ändå genom att bara umgås med alla nya vänner. 

I Vilnius kan man bo vid skolan i korridorer eller ordna eget boende privat, faddrarna var väldigt 
hjälpsamma med detta. Jag gick dock i fällan och använde mig utav en ”agent” vid namn 

Clemente/Geda Gonzales/”Vilnius Erasmus” (på Facebook) vilket var dumt då han är rakt 

igenom otrevlig, oärlig och försöker lura en på varenda krona. För en tvåa i gamla stan som jag 
delade med en tysk tjej betalde vi ca 390€/var i månaden medan det i skolans korridorer kostar 

ca 150€/månaden.  

Annars är Vilnius en underbar stad, lika stor som Malmö och med trolleybussar som tar dig 
överallt, t.ex. till skolan som tar ca 30 minuter. Allt är väldigt billigt jämfört med Sverige och det 

finns restauranger med väldigt bra mat i varje gathörn. Kulturen och människorna är mestadels 

jättetrevliga även om engelskan ibland är ett hinder. Dessutom får man chansen att åka på resor 
som skolan är med och anordnar, t.ex. till Ryssland, Polen och finska Lappland. 

Nu har jag ju bara varit på ett utbyte men det som definierar din tid som utbytesstudent är 

faktiskt alla underbara människor du träffar. I Vilnius var jag och min vän Karolina de enda 
skandinaverna och det är otroligt lärorikt och häftigt att träffa vänner från hela Europa. Det var 

många spanska, franska och tyska utbytesstudenter i Vilnius men såklart från andra länder i 

Europa också. Man lär sig så himla mycket om sig själv och man breddar verkligen sitt 

livsperspektiv och uppfattningar om det mesta genom att bara hänga och umgås med folk i sin 

egen ålder från andra länder. Dessutom var alla andra bytisar från min skola så himla öppna, 

glada och roliga att man alltid kände sig välkommen och medbjuden. 

Om du nu sitter och tänker att du vill åka så ska du självklart gå på magkänslan, känns Australien 

som dit du vill så sök det MEN jag vill verkligen poängtera att åka långt hemifrån inte är lika med 

att ha kul. Titta gärna också på vad det finns utöver studierna du kan göra för det handlar 

mycket om upplevelser och du kommer vilja utnyttja tiden hemifrån till max!  

Lycka till ☺  


