
  

Niigata University (NIIGATA) 

http://www.niigata-u.ac.jp/en/ 

 

Vieta: Niigata, Japonija Location: Niigata, Japan 

Nemokamas mokslas: taip Free Tuition: Yes 

Nemokamas apgyvendinimas: ne Free Accommodation: No 

Kelionės išlaidos: apmoka studentas Travel expenses: student pays 

Stipendija: galimybė gauti JASSO stipendiją Grant: there is a possibility to compete for JASSO 
scholarship 

Pastabos: nėra Remarks: none 

Vidinė atranka: taip Internal selection: Yes 

Ar NIIGATA man tinka? Is NIIGATA suitable for me? 

http://www.niigata-u.ac.jp/en/study/exchange/  

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.niigata-u.ac.jp/en/study/exchange/


Studentai sako... 

"Ikaraši Universitetiniame kaimelyje (o jų yra ne vienas) 
gyvena daugelis studentų. Šiais metais atvyko daug 
studentų iš Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos, Kinijos, Pietų 
Korėjos. Tačiau yra studentų ir iš tokių šalių kaip Italija, 
Kanada, Indija, tačiau irgi reta, kaip kad ir iš Lietuvos. 
Gyvename privačiuose butuose, su virtuve ir vonia. Nuo šių 
butų iki Niigatos universiteto apie 10 min. kelio pėstute, 5 
min. –  dviračiu; 15 min. – iki stoties, nuo kurios iki centro 
(Niigatos stoties) apie 30 min. traukiniu. Susisiekimas 
patogus. Taip pat važinėja ir autobusai, yra nemažai stotelių 
prie pat universiteto, tačiau jie šiek tiek brangesni.  

Niigatos universitetas turi nemažai fakultetų, aš 
priklausau Humanitarinių mokslų fakultetui. Fakultetai arti 
vieni kitų, tad į paskaitas nereikia niekur toli važiuoti. Taip 
pat šalia yra biblioteka, 3 valgyklos, ir daug savitarnos 
parduotuvių. Pastarosiose (Lawson, 7/11 ir kt.) visi praleidžia 
nemažai laiko, nes čia galima rasti svarbiausius dalykus: 
belaidis internetas, tualetai, ATM bankomatai, 
spausdintuvai, rozetės skirtos pasikrauti visiems 
išmaniesiems įrenginiams, mikrobangų krosnelės, kur galima 
pasišildyti savo atsineštą maistą ir staliukai prisėsti.  

Paskaitos ir popamokinė veikla: Universitete aš mokausi japonų kalbą, taip pat buvau pasirinkusi keletą 
dalykų anglų k. (Tarptautiniai ryšiai tarp Kinijos-Japonijos-JAV, Japonijos kultūra, marketingas ir kt.). 

Universitetas reikalauja lankyti 7 paskaitas per savaitę, kad 
nenutrūktų galioti studento viza. Tai reiškia nemažiau nei 
3-4 dalykai per semestrą. Studijos nesudėtingos, tad reikia 
savarankiškai mokytis ir pačiai(-iam) daugiau stengtis. Taip 
pat universitetas siūlo daug popamokinės veiklos, yra daug 
skirtingų klubų ir būrelių. Pirmas semestras prasideda 
balandžio mėnesį, tad visų klubų atstovai pirmas kelias 
savaites pristatinėja savo klubus ir kviečia visus prisijungti 
(nuotraukoje matyti klubų plakatai). Vienas populiariausių 
yra Niigatos Universiteto Tarptautinės savanorystės 
klubas. Jo nariai organizuoja daug veiklos užsienio 

studentams. Bendrabutyje (International House) vyksta skirtingų šalių virtuvių ir kultūrų pristatymai, vakarėliai, 
švenčiamos tradicinės japoniškos šventės, susipažįstama su Japonijos kultūra. Taip pat šis klubas organizuoja 
‘pasikalbėjimus japonų kalba’ užsienio studentams.  

Kiekvieną sezoną organizuojamos skirtingos išvykos, pavyzdžiui, žiemą vykome į kalnus slidinėti slidėmis ir 
snieglentėmis, onsenus (karštas versmes). Niigatos Universitetas taip pat siūlo dalyvauti skirtinguose 
kultūriniuose projektuose. Pavyzdžiui, aš važiavau į kelias 
mokyklas Niigatos prefektūroje pasakoti apie Lietuvą ir 
Lietuvos kultūrą. Visi projektai apmokami, tad lengvai galima 
prisidurti gyvenimui. Taip pat bibliotekoje vyksta anglų, 
vokiečių ir kitų kalbų ‚pasikalbėjimai‘, kuriuose dirba užsienio 
studentai. Universitetas už valandą moka minimalų 
atlyginimą. Aš mokinu anglų kalbos, iš tiesų labai gera 
galimybė tiek užsidirbti, tiek praplėsti pažinčių ratą ir 
prasmingai praleisti laiką. Japonijoje anglų kalba labai 
paklausi, tad lengvai galima rasti darbą susijusį su anglų 
kalbos mokymu, aš taip pat vienoje anglų kalbos mokykloje 
dirbau pradinių klasių mokytoja. Gavus leidimą užsienio studentai gali dirbti ne daugiau nei 28val. per savaitę.  



 

 
Niigata - nedidelis miestas, tačiau iš tiesų savo dydžiu ir žmonių kiekiu kiek primena Vilnių. Gamta čia 

įspūdinga: daug kalnų, upių ir Japonijos jūra mažiau nei už 10 min. 
nuo Ikaraši kaimelio. Čia galima visko rasti: prekybos centrų, kino 
teatrų, karaoke centrų ir t.t. Transportas ir susisiekimas patogus, 
nuo Niigatos centro iki Tokijaus – 6 val. kelio autobusu ir 2,5 val. – 
greituoju šinkansenu. Niigata žymi ryžiais, savo sake, jūros 
gėrybėm (labai rekomenduoju paragauti!) ir slidinėjimo kurortais. 
Taip pat Niigatoje auginama daug vaisių (persimonai, persikai, 
arbūzai) ir daržovių, bet kainos išlieka kosminės, tad geriau 
atsivalgyti jų Lietuvoje. " 

 
Ieva Kurilaitė 

Orientalistikos centras, 2016-2017 m.m. 
 


