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1. Porque é que escolheste Vilnius como o teu destino de Erasmus?
O que me fez escolher Vilnius como destino para Erasmus foi o facto de poder estar em
contacto com uma cultura, hábitos e gastronomia completamente diferentes e de
geograficamente se situar perto de países que gostava de visitar.

2. O que é que gostaste mais?
Quando cheguei a Vilnius, o que mais gostei foi do ambiente na residência. Não gostei da
residência numa primeira fase, achei as condições deploráveis e pensei mesmo em mudar de
sítio. No entanto, mal cheguei lá, as pessoas mostraram-se abertas para fazer novas amizades,
conhecer novas culturas. Isso fez-me mudar de ideias quanto à mudança de alojamento, por
isso, decidi encarar as coisas de maneira diferente e pensar no lado positivo da experiência.

3. Como foi o processo de escolha de alojamento e onde procurar?
Relativamente à escolha do alojamento, se pretenderem escolher as residências, podem
fazê-lo através de um link que vos será enviado, assim que forem aceites na universidade de
Vilnius, e aí poderão selecionar se pretendem ou não ficar em residências (e se pretendem ficar
num quarto duplo ou triplo). Se pretenderem ficar num apartamento, terão de fazer a vossa
própria pesquisa através da internet, existem vários grupos de Facebook que dispõem de
bastante informação sobre isso.
Aconselho que escolham as residências porque, apesar de não terem muitas condições, são
bastante baratas, comparativamente a outros países, e têm a oportunidade de conhecer
pessoas de outras nacionalidades. Só num corredor, conheci pessoas do Vietname, Índia,
Alemanha, Geórgia, Brasil e Letónia.

4. Qual é o custo de vida?
Apesar de o salário mínimo ser muito mais baixo comparativamente a Portugal, o estilo de
vida não é mais barato do que em Lisboa. Um jantar, um lanche num café ou umas compras no
supermercado ficavam tão ou mais caras que em Lisboa.

5. Como é a faculdade (Nível de dificuldade, tipo de avaliação)?
A universidade de Vilnius tem polos diferentes. O polo de economia, comunicação, direito e
engenharias fica muito perto das residências e a cerca 30min de autocarro da cidade. O polo

com a faculdade de Ciências Sociais e Humanas situa-se no centro da cidade. Tive de
frequentar os dois polos, dado que tinha cadeiras de ciências sociais e humanas e de direito.
O nível de dificuldade não é elevado. No entanto, para todas as aulas, os alunos têm de ler
vários documentos para conseguirem participar na aula, uma vez que conta para a avaliação. A
avaliação às cadeiras é contínua ou, então, dividida entre o exame final e um trabalho, de tema
à escolha, para entregar no final do semestre. Para além disso, todas as aulas são lecionadas em
Inglês.

6. Quais são os conselhos que gostarias de dar aos futuros alunos da universidade em
questão?
O conselho que dou aos alunos que vão para Vilnius é: encarem a experiência de Erasmus
com abertura e não desistam ao primeiro obstáculo ou dificuldade que encontrem.
Vilnius é uma cidade pequena, por isso, aconselho os alunos a visitá-la no primeiro dia de
chegada. Além disso, optem pelas residências como alojamento porque, apesar de não serem
muitos boas, conseguem poupar muito dinheiro, dinheiro que podem aproveitar para fazer
outras coisas, como por exemplo viajar.
Por falar em viajar, aconselho que visitem Trakai, uma cidade pequena, mas muito bonita,
não muito longe de Vilnius. Para além disso, aconselho que aproveitem a viagem organizada
pela ESN à Finlândia. Apesar de ser um bocadinho cara, é uma oportunidade que dificilmente
voltam a ter e não conseguirão um preço mais barato se for organizada por vocês.
Para sair à noite, aconselho os pubs no centro da cidade, como o college pub ou o Mr. Pub.
Salento e Loftas, normalmente, é onde as pessoas de Erasmus se encontram.
Por último, que se divirtam, que conheçam pessoas com quem partilhem momentos e
aventuras novas e que sejam os meses mais divertidos e loucos das vossas vidas.

