
Reseberättelse Vilnius, Litauen 

När jag får frågan vart jag var på utbyte och ger svaret Vilnius i Litauen är det många som 

kollar frågande och lite konstigt på en. Det är inte en plats som någon förväntar sig att du 

har vart på eller kanske inte ens tänkt på är en möjlig stad att göra utbyte i. När jag gjorde 

mina val till utbytesansökan prioriterade jag självklart platser som jag kände mig extra 

dragen till, men samtidigt var det viktiga för mig att faktiskt få göra ett utbyte och platsen 

var inte direkt avgörande. Efter att ha fått rekommendationer från en tidigare student som 

varit i Vilnius och älskat utbytet så valde jag att söka till Vilnius Gedimino Technical 

University, VGTU, ett val jag är väldigt nöjd över. 

 

Det var ganska enkelt och smidigt att ansöka till VGTU. Då det är ett Service Management 

avtal får du al hjälp och information från den internationella koordinatorn på Campus och 

tillsammans med VGTUs koordinator som hjälpte till via mail var det inga problem med 

ansökan. Självklart krävs det att du lägger ner en del tid på att söka kurser och fylla i 

formulär som ska skrivas under och scannas och skickas, men allting mailas till dig och finns 

lättillgängligt. Tänk på att ha ett uppdaterad pass, själv hade jag glömt att jag behövde 

förnya mitt pass innan ansökningsprocessen. Allt löste sig men ett tips är att ändå vara 

förberedd även med sånt. Eftersom Litauen är ett EU-land krävs inget visum för att studera 

där så den processen slipper man. 

 

Skolan erbjuder korridorsrum som ligger precis intill skolan. Dessa rum är ganska små där du 

delar rum med en person och kök och toa med totalt tre personer. Jag valde själv att bo i 

centrum, dels på grund av att jag ville ha eget rum, men också friheten att slippa behöva 

anpassa sig till bussar och ha närheten till att. Även om korridorsrummen är små så blir det 

en väldigt familjär stämning och som sagt ligger det enbart fem minuter promenad från 

skolan. Dessutom är det väldigt billigt så att bo där är ett bra alternativ för den som vill ha 

mer pengar till annat. Väljer du att bo i centrum kommer du få åka buss i ca 25minuter och 

betala mer för ett rum än vid skolan. Valet beror helt på vad du är för person och vad du 

känner passar dig bäst. Jag trivdes väldigt bra i centrum, men det är inte helt enkelt att hitta 

lägenhet, speciellt inte om man är sent ute. Det finns personer som väldigt gärna känner 

extra pengar på vad dom ser som ”rika” utbytesstudenter så va ute i god tid och va noga att 

kolla upp hyresvärden. 

 

Första veckan i skolan va aningen kaos med att få till sina kurser, men allt löser sig till slut 

och även om man får någon eller några kurser som krockar i schemat är det inte en större 

katastrof utan det går att ha det så. Studietempot skulle jag säga är ungefär det samma som 

hemma bortsett från att man läser alla kurser samtidigt vilket gör att det blir ganska mycket 

sista veckorna med tentor och papers. Jag fick läsa 6 kurser för att få ihop mina 30 credits 

vilket betyder att kurserna är ganska små, men innehåller ofta både mid-terms, papers och 

final exams. Dock kändes inte arbetsbelastningen högre än hemma så länge man inte sparar 

alla 6 papers till sista veckan. Jag skulle nog säga att jag hade mer fritid i Vilnius än hemma. 



Vilnius är en ganska liten stad, men det finns mycket att utforska runtomkring och skolan 

arrangerar en mängd reser till grannländerna och det är inte svårt att själv hyra bill eller ta 

en buss någonstans. Det är också en väldigt billig stad där det är väldigt billigt att äta lunch i 

skolan, men även i centrum är det billigt att gå ut med kaféer och restauranger överallt. 

Utöver vad staden och allt runtomkring hade att erbjuda så finns det väldigt mycket att 

hämta hos de andra Erasmus studenterna. Man bygger upp en väldigt stark gemenskap med 

människor med olika ursprung och kulturer och man lär sig väldigt mycket genom att träffa 

nya människor. Alla resor jag gjorde var fantastiskt kul, men det jag framförallt tar med mig 

är alla stunder i Vilnius tillsammans med nya vänner med rötter från världens alla hörn.  

 

Att åka på utbyte innebär att våga släppa på sina barriärer, bygga broar och att våga. Så mitt 

råd är att åka med ett öppet sinne, Vilnius kanske inte är platsen du hade tänkt spendera ditt 

utbyte på, men det kommer att bli en fantastisk upplevelse. Planerar du dina studier väl och 

inte lämnar allt till sist kommer du ha massa tid över till nöje och resor. Njut av tiden för det 

är en termin som kommer skilja sig från hemma och som kommer ge dig massa lärdomar och 

erfarenhet. 

 

Jag hoppas du kommer uppskatta ditt utbyte i Vilnius lika mycket som jag! 

 

Karolina, VGTU, ht16 

 

 

 

 


