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Savo mobilumo studijas pasirinkau Portugalijoje. Prieš išvykdamas turėjau nemažai nuogąstavimų, 

kurie greitai nublanko pandemijos kontekste. Jau atvykus į Portugaliją visas nerimas išnyko ir vienintelis rūpestis 

liko laikytis rekomendacijų bei saugoti savo sveikatą. Netrukus prasidėjo paskaitos. Siekiant sumažinti bei geriau 

kontroliuoti srautus, studentai buvo padalinti į 2 srautus, todėl paskaitos vykdavo kas antrą savaitę: gyvai klasėse 

(universitete) arba „online“ (kas dažnai būdavo laisvos savaitės be paskaitų). Kadangi ilgą laiką Portugalijoje 

nebuvo griežtų ribojimų, „online“ savaitėmis pavykdavo pakeliauti ir mokytis nuotoliniu būdu.  

Dalykus, kuriuos pasirinkau studijuoti užsienyje, rinkausi tokius, kurių man trūko kolegijoje, bet tuo 

pačiu bandžiau rasti tokius, kuriuos galėčiau lengviau užsiskaityti grįžęs į Lietuvą. Dauguma pasirinktų dalykų 

buvo įdomūs ir net kartais sunkesni, nei buvo galima įsivaizduoti atsižvelgus į jų turimus kreditus. Paskaitos 

didžiąją dalį laiko vyko portugalų kalba, o dėstytojai bandydavo trumpai išversti savo dėstomą medžiagą į anglų 

kalbą. Dėstytojai, kurie mažiau kalbėjo angliškai, bandydavo surasti studentus, kurie galėtų pavertėjauti, tačiau 

angliškai kalbėjo taip pat ne visi studentai. Dalykų atsiskaitymai buvo įvairūs, tiek grupėse, tiek individualūs, 

tiek gyvi, tiek nuotoliniai, kas buvo visai smagu. Kai kuriuose pasirinktuose dalykuose atsiskaitymai buvo 

paremti rašto darbais, kituose projektinėmis bei kitomis veiklomis, kas gerokai paįvairino visą mokymosi 

procesą. Kartais ruošiant atsiskaitymus, pritrūkdavo aiškumo, kaip jie turėtų būti ruošiami, todėl net paprastos 

užduotys kartais užsitęsdavo ilgiau nei norėtųsi. Pabaigoje gana trikdė, kad iki galutinių pažymių nežinojau jokių 

ankstesnių įvertinimų ir juos sužinojau tik gavęs galutinius pažymius (todėl kitą kartą labiau pasidomėčiau šiuo 

klausimu, kad susiplanuoti laiką ir pasidomėti galimybe pasitaisyti pažymius).   

Apibendrinant, turėjau tikrai neblogą laiką, tiek studijų, tiek laisvalaikio prasme. Aišku, pandemijos 

laikotarpis šiek tiek sumaišė kortas ir galbūt neleido pilnai išnaudoti visų „Erasmus“ galimybių, tačiau tuo pačiu 

atsirado galimybių laiką praleisti kitaip, pakeliauti bei išvengti žmonių srautų, kurie būtų buvę įprastomis 

aplinkybėmis. Ko pritrūko iš universiteto pusės, iš vietinių „Erasmus“ koordinatorių, tai komunikacijos apie 

esamą situaciją, ribojimus bei rekomendacijas, nes tiek ieškant jos internete, tiek klausiant pažįstamų, ji dažnai 

nesutapdavo, todėl šiek tiek trūko aiškumo apie esamą situaciją ir kartais tekdavo rizikuoti keliaujant ar tiesiog 

būnant mieste. Apibendrinus, tai buvo įdomus laikotarpis, tiek dėl studijų, tiek dėl esamos situacijos, kurį 

rekomenduočiau patirti ir kitiems. Siūlyčiau pasverti rizikas, pagalvoti, ko nori iš šio laikotarpio ir jei norai 

sutampa su esamomis aplinkybėmis, linkiu didžiausios sėkmės ir gero nuotykio! 

 

    


