
Studentų mainai semestrui arba akademiniams metams  
Australijoje ir JAV  

 

 

 
 
AEN – Australijos universitetų tinklas: 
 
Programoje gali dalyvauti visų studijų krypčių, visų studijų pakopų studentai 

  (universitetų sąrašą žr.: http://www.aen-online.com/ ) 
 
 

 

 
 
MAUI – JAV universitetų tinklas: 
 
Programoje gali dalyvauti visų studijų krypčių, visų studijų pakopų studentai 

  http://www.midamericauniversities.org/ 
 

 
AEN ir MAUI įsipareigoja: 
 

1. Neimti mokesčio už studijas 
2. Padėti susirasti  gyvenamąją vietą 

 
Išvykstantis studentas apmoka: 
 

1. Kelionės, maisto ir apgyvendinimo išlaidas 
2. Sveikatos draudimo išlaidas 
3. Paso ir vizos mokesčius 
4. Kitas pragyvenimo išlaidas 
 

http://www.aen-online.com/
http://www.midamericauniversities.org/


 
Paraiškų teikimo procesas: 
 
I etapas: Vidinė atranka. Studentai iki sausio 30d. pateikia trijų universitetų iš tinklo partnerių 
sąrašą su šiais papildomais dokumentai*:  
 

1. Rezultatų išrašas anglų kalba (rengiamas fakultete); 
2. Motyvacinis laiškas (lietuvių arba anglų kalba); 
3. Preliminarios studijų sutartys, t.y. dalykų sąrašas, ką planuojama studijuoti. Studijų sutartys 

turi būti rengiamos kiekvienam universitetui atskirai ir jos turi būti patvirtintos fakulteto 
koordinatoriaus. 
 

SVARBU: Studentai, kurie nori dalyvauti mainuose, privalo pateikti ne mažiau kaip trijų universitetų 
sąrašą, antraip jų paraiška nebus svarstoma. 
 
 Taip pat SVARBU: Studentai gali aplikuoti tik į AEN arba tik į MAUI tinklą, į abu vienu metu 
aplikacijos nepriimamos. 
 
II etapas. Vidinės atrankos rezultatai, nominacija į konkretų tinklą. 
 
III etapas. Registracija į konkretų universitetą: pildoma, paaiškėjus pirminės atrankos rezultatams 
balandį-gegužę:  
 

1. Prašymas studijuoti (application) 
2. Akademinė pažyma anglų kalba 
3. Vidurinės mokyklos baigimo atestato nuorašas, patvirtintas notaro 
4. TOEFL arba IELTS egzamino rezultatas   
5. Paso kopija 
 
Kiekvienu atveju dokumentų paketas gali keistis, priklausomai nuo pasirinkto universiteto. 

 
 
PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS:  
 
Pavasario semestrui – sausio 30 d. 
Rudens semestrui – sausio 30 d. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Paraiškas teikti VU Tarptautinių ryšių skyriui (242 kab.) arba VU AEN ir MAUI tinklų 
koordinatoriui el. paštu 



Studentai sako: 

Australija, University of Wollongong (AEN tinklas) 
Studentė: Urtė Liutkevičiūtė, MIF 
Mokymosi laikotarpis: 2017  vasaris – lapkritis  (2 semestrai) 

 

Prieš atvykstant: 

Komunikacija su universitetu: 

Visa bendravimas su universitetu vyksta per studijų mainų 
koordinatorius, kurie labai draugiškai ir išsamiai atsako į visus 
iškilusius klausimus. Vienintelis trūkumas – laiko skirtumas. 
Atsakymus į laiškus dažniausiai gaudavau viduryje nakties. 
Universiteto puslapis taip pat išsamus. Visi pasirenkami dalykai prieinami lengvai su išsamiais aprašymais. 
Universitetas siūlo kuratorių,  kuris gali padėti prieš atvykstant ir atvykus į Australiją (labiau kasdieniniai, 
laisvalaikio, oro, kelionių klausimai). Bendrai paėmus, jokių rūpesčių prieš atvykstant nekilo. 

Tvarkaraščio derinimas: 

Labai platus dalykų pasirinkimas anglų kalba. Dauguma sunkesnių paskaitų prašo įrodymo, kad turėjai 
pagrindus (tam siunčiamas pažymių išrašas iš VU). 30 ECTS atitinka 24 australiškus kreditus. Beveik visi 
dalykai verti po 6 kreditus. 

Reikiami dokumentai: 

Visų pirma, reikėjo užpildyti paraišką norint studijuoti universitete, kartu prisegti pažymių išklotinę anglų 
kalba bei IELTS  ar TOEFL testo rezultatus.  

Norint studijuoti Australijoje reikia gauti studentišką vizą. Priklausomai nuo studijų laikotarpio (jei daugiau 
nei 6 mėnesiai), reikia sveikatos patikrinimo.  

Taip pat, būtinas sveikatos draudimas, kuris padengia visą vizos galiojimo trukmę. 

 

Išlaidos prieš atvykstant:  

 IELTS egzaminas ~200€ 

 Viza ~400€ 

 Draudimas (6 mėnesiai) ~400€ 

 Skrydžiai 500€-1000€ į vieną pusę (turbūt priklauso nuo 
sezono ir nuo atsidavimo ieškoti pigių bilietų) 

 Sveikatos patikra Lietuvoje 100€ 

 

Apgyvendinimas 

Daugiausiai išlaidų tenka apgyvendinimui 

Bendrabutis: 

Galima rinktis iš gal dešimties skirtingų bendrabučių, kurie arba pačiame universitete arba apie 20min 
nemokamu autobusu. Pasirinkimas gana didelis.  Pati gyvenau apartamentuose su keturiais australais,  kur 
kiekvienas turėjome savo atskirą erdvų kambarį,  bendrą virtuvę, dušą, tualetą ir svetainę. Populiariausias 
tarp užsienio studentų – international house, kur gyvena dviese kambaryje bei įtrauktas maisto planas 3 
kartus per dieną. 

Kaina svyruoja nuo 260AUD iki >400AUD per savaitę (180€ - >270€). Plius papildomi studentų mokesčiai, 
kurie skiriami įvairiai veiklai mokslų metu (įvairūs renginiai su dažniausiai nemokamomis picomis, 
australiško maisto ragavimai, antistresinės egzaminų laikotarpiu dovanėlės ir t.t.).  

Nuoma: 

Nuomotis yra ganėtinai pigiau. Už 140AUD-200AUD plius komunaliniai per savaitę (100€-135€) galima rasti 
padorų kampelį. Dažniausiai gyventi tenka su kitais universiteto studentais. 

Rasti nuomotis apartamentus iš Lietuvos ganėtinai sunku, nes dažniausiai prašoma atvykti pasišnekėti akis į 
akį.  Šiuo metu gyvenu nuomojame name už 170AUD per savaitę. 



Maisto kainos 

Parduotuvėse kainos šiek tiek didesnės nei Lietuvoje, tačiau produktai yra žymiai kokybiškesni. Valgyti 
restoranuose, kavinėse yra žymiai brangiau – minimum 20AUD už normalią vakarienę. Greitas maistas apie 
10-15AUD. Gėrimai baruose bei klubuose brangūs (pigiausias alus ~5AUD, kokteiliai >10AUD, tekilos shot`as 
7AUD). 

Maisto gaminimui namie bei vieną kartą per savaitę valgyti mieste neišleidžiu daugiau nei 100AUD per 
savaitę  (~70€). 

 

Mokslai 

Esu be galo laiminga, kad man teko pasimokyti aukšto lygio universitete Australijoje (top10). Visas 
akademinio išsilavinimo supratimas yra kitoks nei Lietuvoje. Tiek dėstytojai, tiek studentai labiau 
koncentruojasi į įgytas žinias nei į diplomo gavimą (pvz., dažnas atvejis, kad sumažina dalykų skaičių ir taip 
automatiškai prasitęsia savo mokymosi laikotarpį papildomam semestrui vien tam, kad labiau 
susikoncentruotų į turimas paskaitas). 

Paskaitos buvo įdomios ir išsamios, dėstytojai savo srities žinovai, nuoširdžiai nori perduoti savo žinias.  

Užduotys netradicinės, daugiau imami realaus gyvenimo pavyzdžiai, projektai atliekami pagal tikras 
veikiančias sistemas ar puslapius. Tiek grupiniai, tiek individualus darbai.  

Labai akcentuojamas plagiavimas, kur už menkiausią nusirašymą gaunamas įrašas baigiamajame diplome. 
Dėl šios priežasties studentai nesidalina savo darbais, atlieka viską savarankiškai. 

Dėstytojai reaguoja į žinutes labai greitai, turi konsultavimo valandas, kurios yra populiarios studentų tarpe. 
Deadline`ai yra labai griežti, pasiekiami per Moodle platformą. Daug mokslinės medžiagos yra pateikiamos 

moodle sistemoje, dažnai siūloma pirkti vadovėlius,  tačiau 
galima išsiverti su kopijomis. 

Taip pat, yra atskira studentų platformą, per kurią patogu 
stebėti savo tvarkaraščio pakitimus, keisti seminarų laikus, 
kontaktuoti su dėstytojais ir t.t. 

Egzaminai lengvesni nei namų darbai semestro metu. 
Dažniausiai laikomi egzaminai vienoje patalpoje su dar 1000 
kitų studentų iš skirtingų fakultetų. 

Bendrai paėmus, būti mainų studentu čia nėra pasiteisinimas, 
dėstytojai į visus žiūri vienodai ir dirbti reikia labai daug. Jei 
norisi daugiau laisvo laiko,  reiktų rinktis lengvesnio lygio 

dalykus, kuriuose daugiau pirmo ar antro kurso studentų. Pačiai teko paskutinio kurso arba magistro 
dalykai. 

 

Universitetinė aplinka 

Visi fakultetai vienoje vietoje, tad visas campus`as yra išties didelis. Dažniausiai paskaitos vyksta skirtingose 
apskaitose, tad kartais kelionė iš paskaitos iki paskaitos trunka 
10min. 

Visi universitetiniai klausimai atsakomi studijų skyriuje, kuris 
primena banko konsultacinį skyrių, kur tenka laukti savo 
numeriuko ekrane. 

Biblioteka yra campus`o centre. Iš dalies panaši į MKIC, tik 
nesuskirstyta į fakultetus. Pusė bibliotekos yra tylioji zona, o 
kita pusė yra laisvojo tipo. Kitos paslaugos panašios kaip ir 
Lietuvoje. Vienintelis minusas, kad dirba tik iki 10 valandos 
vakaro. Praeitą semestrą buvo naujiena, nes padarė 24/7 
atidaryta sesijos savaitėmis (plius nemokama kava ir arbata). 

Internetas visoje Australijoje yra gana lėtas, universitete ne išimtis. Tačiau mokytis, susiskambinti su 
artimaisiais bei kartas nuo karto pažiūrėti filmą online nėra sudėtinga. Tas pats wifi galimas tiek 
universitete, tiek bendrabučiuose. 



Sporto salė, grupiniai užsiėmimai bei šildomas plaukimo baseinas galimas visiems studentams su tam tikra 
nuolaida. 

Pačiam universitete galima rasti maisto prekių parduotuvę, kirpyklą, banką, kelionių agentūrą, universiteto 
kavinę/barą, odontologiją bei šeimos daktarus (įsigytas draudimas apmoka apžiūrų ar tyrimų išlaidas). 

 

Bendri renginiai 

Tikrai nesumeluojant: kiekvieną dieną vyksta vis kokie nors renginiai. Informaciniai renginiai, klubų/būrelių 
prisistatymo dienos, maisto ragavimai, 
žygiai po apylinkes,  organizuojamos 
kelionės į kalnus, Kanberą, 
nacionalinius parkus, karjeros dienos, 
nemokami sporto renginiai 
pirmadieniais, nemokamos jogos 
pamokos antradieniais, nemokami 
pusryčiai trečiadieniais, mugės 
ketvirtadieniais, anglų kalbos pokalbiai 
su kitais užsienio studentais bei daug 

kitokių seminarų, paskaitų, kur dažniausiai duoda maisto bei galima susirasti begales draugų. Ir beveik 
visada nemokamas dalyvavimas. 

 

Laisvalaikis 

Be visų renginių galima rasti ir kitos veiklos.  

1,5h traukiniu galima nukeliauti iki Sidnėjaus centro, 30min iki 
nacionalinio parko pamatyti kengūrų ir koalų bei pasivaikščioti po 
nuostabaus grožio pakrantę. 4 valandos autobusu iki sostinės 
Kanberos. Sekmadieniais kelionės autobusais ir traukiniais 
nekainuoja daugiau nei 2€ visai dienai.  

Drabužių/daiktų 
parduotuvės 

užsidaro apie 5-6h 
vakaro, tačiau maisto prekių parduotuvės dirba iki 10 
vakaro. 

Keli populiarūs naktiniai klubai, daug kavinių, restoranų, 
kas savaitiniai gatvės maisto renginiai iš įvairių šalių 
virtuvės. Bei, žinoma, 20min kelio iki paplūdimio! 

Dar vienas privalumas, kad Australija yra šalia Azijos, tad 
galima rasti pigių bilietų į Azijos šalis. O Azijoje keliauti yra 
labai pigu. 

 

Kultūrų įvairovė 

Atvyksta per 200 mainų studentų iš viso pasaulio, taip pat, 
daug užsienio studentų, kurie čia visam laikui. Dėl didelės 
įvairovės dažnai tenka dirbti mišriose grupėse, kas pagerina 
komunikavimo įgūdžius su skirtingų kultūrų žmonėmis. Taip 
pat, užsienio studentai yra šiek tiek aktyvesni visoje 
universitetinėje veikloje, tad kiekvieną kartą galima susipažinti 
su vis kitokios šalies atstovu. 

 

 

 

 



 

Bendras asmeninis komentaras 

Visų pirma, noriu pasakyti, kad be galo džiaugiuosi čia 
atvykus ir ypač dėl to,  kad pasirinkau Wollongongo 
universitetą. Kiti siūlomi universitetai yra miesto centruose, 
toli nuo vandenyno bei brangios apgyvendinimo kainos. 
Wollongongo universitetas yra nedideliame mieste,  netoli 
Sidnėjaus ir ant vandenyno kranto. Mieste važinėja 
nemokami autobusai. Taip pat, šis universitetas išsiskiria 
savo studentine atmosfera ir visais vykstančiais renginiais. 

Kaip 
minėjau, 

mokytis buvo labai sunku, bet tikrai verta! Buvo 
neįkainojama patirtis pamatyti, kaip išties turėtų vykti 
studijos universitetuose. Keliones ir laisvalaikį galima buvo 
suderinti organizuojant savo laiką ir nepasiliekant darbų 
paskutinei dienai.  

Australija yra nuostabi. Nuostabus požiūris į gyvenimą, kuris 
nori nenori įsiskverbia ir į lietuvio širdį. Džiaugiesi kiekviena 
diena bei nustoji burbėti, kad dėl visko kaltas oras.  

Ir, aišku, visi kiti dalykai, kaip nauji draugai, daug kelionių, 
geras oras, paplūdimys ir t.t. Visa mainų programa tiesiog yra neįkainojama patirtis. 

 

 

 


