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Vieta: Kowloon, Hong Kong Location: Kowloon, Hong Kong 

Nemokamas mokslas: taip Free Tuition: Yes 

Nemokamas apgyvendinimas: ne Free Accommodation: No 

Kelionės išlaidos: apmoka studentas Travel expenses: student pays 

Stipendija: ne Grant: No 

Pastabos: tik bakalauro studentams Remarks: only for BA (undergraduate) students 

Vidinė atranka: taip Internal selection: Yes 

Ar CityU man tinka? Is CityU suitable for me? 

 

http://www.admo.cityu.edu.hk/exchange_visiting/exchange/info/ 
 

Svarbu: jei jūsų studijų krypties dalykų nepakanka, 
paraiškos neteikite! 

Important: please do not apply if there are not enough 
courses for your study programme. 

Paraiškos teikimo terminas (imtinai): Application deadlines: 

Rudens semestras – kovo 1 d. 

Pavasario semestras – spalio 1 d. 

Autumn semester – March 1st 

Spring semester – October 1st 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cityu.edu.hk/
http://www.admo.cityu.edu.hk/exchange_visiting/exchange/info/


Studentai sako... 

 
 

 

 

Prieš atvykstant į Honkongą, maniau, jog tai - dangoraižių miestas, betono džiunglės ir tiek. 
Tačiau, praleidęs 5 mėnesius šioje tolimoje šalyje, supratau, kad tai kur kas daugiau... 
 
Per šiuos, beveik pusę metų, visiškai pakeičiau nuomonę apie šią valstybę ir supratau, kad 

noriu dar bent kartą ten grįžti. Mainų 
laikotarpiui įpusėjus, ne vien tik aš, bet ir kiti 
mano sutikti mainų studentai, jau vadinome 
Honkongą namais.  
 
Per šį laiką aplankiau beveik visas lankytinas, 
žymiausias ir įspūdingiausias Honkongo 
vietas. 
 
Honkongas - ne vien tik dangoraižiai. Per savo 
mainų laikotarpį aplankiau pačias gražiausias 
ir egzotiškiausias aplinkines salas, kuriose 
žmogus dar nesmarkiai palietęs gamtą, todėl 
pavyko pamatyti laukinių paplūdimių ir netgi 

pačių tikriausių džiunglių! Kaskart naujai išvystant laukinę gamtą galima gauti ,,šoką" nuo 
stulbinančio grožio. Labiausiai pribloškė papūgos kakadu, laisvai skraidančios Honkongo 
centre.  
 
Taip pat teko daugiau nei kelis kartus kopti į kalnus, kurių Honkonge tikrai netrūksta. Valanda 
ar dvi kopimo į be galo statų kalną pareikalauja visos turimos energijos, tačiau pastangos 
atsiperka nuo pat viršūnės regint pribloškiančius vaizdus - matoma visa Honkongo panorama 
su pačių žymiausių pastatų siluetais tolumoje.  
 
City University of Hong Kong turi aukštus reitingus pasauliniu mastu, todėl studijos nebuvo 
vienos iš lengvųjų. Vis dėlto, dėstytojai sukalbami ir draugiški, o tai kaskart pakeldavo nuotaiką 
jungiantis į paskaitas (kadangi jos vyko nuotoliniu būdu). Nuotolinis mokymas buvo sklandus, 
didelis privalumas buvo tas, jog veikė skaitykla, kurioje buvo galima mokytis visiškoje tyloje 
kartu su daugeliu kitų studentų. Skaityklos patalpos jaukios, modernios, ir svarbiausia - vėsios, 
o tas tikrai praversdavo, kuomet lauke kasdien virš 35 laipsnių karščio.  
 
 
 



Be viso to, nerealiausia yra tai, jog viskas, ką patyriau ir patirtis, kuria dalinuosi, yra Vilniaus 
Universiteto dėka. Mokydamasis mokykloje net neturėjau minčių, kad kažkada išvažiuosiu taip 
toli, o Honkongas - jau mano trečia aplankyta šalis Azijoje dėl Vilniaus Universiteto suteiktų 
galimybių! 
 
Tad visiems studentams, kurie bijo, dvejoja ar kitaip negali nuspręsti - vykti į mainus ar ne - 
manau suprasite mano atsakymą iš visų įspūdžių aprašytų aukščiau - vienareikšmiškai taip! 
 

                                                                                                                                 Verslo Mokykla Edvinas Zvicevičius  

 

 


