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VILNIUS UNIVERSITY, VILNIUS, LITVA 

Vilnius University je jednou z najstarších 
univerzít v strednej a východnej Európe a ponúka 
štúdium na 14 fakultách v litovskom, ruskom 
a anglickom jazyku na bakalárskom aj magisterskom 
štúdiu. Súčasťou univerzity je botanická záhrada, 
kostol a niekoľko knižníc. Najnovšia knižnica, ktorá sa 
nachádza v blízkosti fakúlt komunikácie, práva, 
ekonómie a fyzika, je otvorená 24/7 a poskytuje tak 
priestor na neobmedzený priestor na štúdium. Ja som 
študovala na fakulte ekonómie, ktorá sa na 
bakalárskom stupni špecializuje výlučne na Management Business Administration. Magisterský 
stupeň je ponúka štyri okruhy a to Marketing and Integrated Communication, International 
Business Economics and Management, Economic Analysis and Planning a International Tourism 
Management. 

 
Výučba prebieha podobným spôsobom ako na Slovensku. Na úspešné absolvovanie 

predmetu je väčšinou potrebné spraviť projekt/napísať prácu a napísať dva testy. Univerzita má 
internú online databázu, do ktorej vyučujúci vkladajú študijné materiály a študenti týmto 
spôsobom môžu odovzdávať práce. Navyše väčšina testov prebieha online v tomto systéme, 
takže sa študent hneď po skončení dozvie výsledok testu. 

 
Vo Vilniuse je veľa možností ako tráviť čas. V historickom centre sa nachádzajú 

najvýznamnejšie pamiatky a aj množstvo múzeí. Nočný život je tu tiež veľmi aktívny a pre 
Erasmus študentov sa pravidelne organizujú študentské party. Organizácia ESN pre Erasmus 
študentov veľmi nápomocná. Každý študent má svojho mentora, ktorý mu ochotne pomáha sa 
aklimatizovať a spoznať mesto. Navyše ESN v spolupráci s turistickou agentúrou organizuje 
viaceré výlety (Riga/Talin, Rusko, Laponsko,...), ktoré určite treba absolvovať.  

 
Čo sa týka ubytovania, osobne odporúčam bývať na internáte najmä zo sociálneho 

hľadiska. Je to najistejšia a najjednoduchšia cesta ako sa spoznať s ostanými študentmi. Ja som 
bývala na Sauletekio 39, ktoré sa nachádza cca 8 minút chôdze od fakúlt komunikácie, práva, 
ekonómie a fyzika a cca 20-25 minút trolejbusom od centra mesta. Študenti, ktorí študujú na 
fakultách, ktoré sa nachádzajú v centra mesta prevažne bývali na Olandu, ktoré je v pešej 
dostupnoti. Úroveň ubytovania je štandardná v dvoj alebo trojposteľových izbách. Napriek tomu, 
že internát nie je žiadne luxusné ubytovanie, atmosféra, ktorá tu vládne je na nezaplatenie 
a podľa môjho názoru značne prevyšuje výhody bývania v podnájme.  

 
Vilnius má dobrú mestskú hromadnú dopravu, ktorá pre študentov na mesiac vychádza 

približne 6 EUR. Nevýhodou však je, že nemajú nočné spoje a tak ostávajú jedine taxíky. 
 
Na základe vlastne skúsenosti môžem Erasmus v Litve len odporučiť. Je to krásna krajina 

s veľkými možnosťami na cestovanie či už v rámci krajiny alebo do Lotyšska, Estónska, Ruska a 
Škandinávie a finančne veľmi dostupná (náklady na život viac-menej rovnaké ako na Slovensku). 
Zabudnite na predsudky, že sú stále ešte v ZSSR  (aj keď vedieť po rusky je praktické, nakoľko 
staršia generácia neovláda angličtinu). 


