
  

El Rosario University (UROSARIO) 

http://www.urosario.edu.co/  
 

 

Vieta: Bogota, Kolumbija Location: Bogota, Colombia 

Nemokamas mokslas: taip Free Tuition: Yes 

Nemokamas apgyvendinimas: ne Free Accommodation: No 

Kelionės išlaidos: apmoka studentas Travel expenses: student pays 

Stipendija: nenumatyta Grant: not foreseen 

Pastabos: būtinos labai geros ispanų kalbos žinios, mainų 
studentai gali lankyti dviejų savaičių ispanų kalbos kursus 
prieš naujo semestro pradžią, kurių kaina apie 250 Eur. 

Remarks: very good knowledge of Spanish is required, 
exchange students can participate in a two-week pre-
semester Spanish language courses at a cost of around 250 
Eur. 

Vidinė atranka: taip Internal selection: Yes 

Ar UROSARIO man tinka? Is UROSARIO suitable for me? 

https://www.urosario.edu.co/home/  
 

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 

https://www.urosario.edu.co/home/


 

Studentai sako... 

„Manau, kad kiekvienas studentas pagalvoja apie mainų galimybę. 
Kodėl būtent Kolumbija? Visada kolumbiečiams paklausus šio klausimo, 
atsakymo nerandu, o gal labai stipriai ir neieškau. Spontaniškumas ir 
smalsumas sužinoti daugiau apie lotynišką gyvenimą nugalėjo. 
Galiausiai, jau keturi mėnesiai kaip esu čia, savy, kituose, vis dar 
kaupianti drąsą, mylinti praeivius ir jų visiškai juodas ar tamsiai rudas 
akis, gerianti kokosų vandenį, atrandanti kiekvieną dieną vis kitokį vaisių 
paragauti, šokanti gatvėje lotynų ritmu bei studijuojanti visiškai kitokius 
dalykus ispaniškai. 

Vienas pirmųjų sunkumų, su kuriuo 
susidūriau, buvo susirasti kur gyventi. 
Todėl lėktuvui nusileidus Stambule, kur 

turėjau savo pirmąjį persėdimą, bėgau ieškoti interneto ir skaityti žinučių, ar patvirtino 
mano gyvenamąją vietą (nes iki tol dar jos neturėjau). Vėliau, pilotui pranešus apie 
nusileidimą Bogotoje pažiūrėjau pro langą ir negalėjau patikėt miesto dydžiu. Sunkumas 
ir didžiulė baimė užklupo atsidūrus sostinėje 4 valandą ryto, nenorėjau išeiti iš oro uosto 
tamsoje, kai prieš tai girdėjau tiek blogų dalykų apie pačią Kolumbiją.  

Kiti sunkumai, tokie kaip kalbos barjeras ar kultūrinis šokas, buvo laikini. Ispaniškai 
kalbėti pradėjau po gero mėnesio, žinoma, ne laisvai, iki pat šiol nežinau kai kurių žodžių, 
tačiau kiekvieną dieną su didžiuliu malonumu mokausi. Taip pat buvo ir nesusipratimų 
dėl skirtingos kultūros. Pirmiausia, niekur nevėluodavau, į paskaitas atvykdavau laiku, 
tačiau po kelių savaičių supratau, jog jei turi paskaitą 16:00 tai labai galimas variantas 
jai prasidedant, kad dėstytoja(s) dar tik pakeliui. Vėlavimas toks normalus dalykas. Visur ir visada. 

Edukacinė sistema labai skiriasi nuo Lietuvos, net kreditų sistema 
netapati visai Europai. Mokausi universitete 5 dalykus ispaniškai, vieną 
angliškai. Turiu dalykus tokius, kaip Centrinės Amerikos gaujos; Lotynų 
Amerikos istorija; Konfliktai, politika ir religija; Environmental 
negotiations; Dokumentinė fotografija ir kt. Negaliu atsakyti, ar labai 
sunku, kai labai įdomu.  

Atvykusi įsikūriau bute kartu su prancūze, kolumbiečiu, 
meksikiečiais, škotu, todėl susirasti naujų draugų nebuvo sunku, nors ir 
atvykau čia visai viena. Kas patiko ir žavėjo labiausiai? Žmonės. Jie 
kitokie čia. Atviresni, labai lengvai besileidžiantys į kalbas, klausiantys, 
atsakantys, rūpestingi.  

Keliavau palyginus nedaug, kiek visko čia gali pamatyti, maža laiko 
pažinimui. Visa Kolumbija – tai miškai, kalnai, karštis, šaltis, 

vandenynai, ežerai, kriokliai. Buvau nuvykusi į Guatavitą - ežerą esantį centrinėje Kolumbijoje, kuris garsėja, kaip 
Eldorado legenda. Zipakira - pati seniausia Kolumbijoje esanti druskų 
kasykla, kurios viduje įsikūrusi didžiulė katedra. Vykau į Villa del Leyva – 
tai senas miestelis, kuris garsėja savo aitvarų festivaliu. Taip pat vykau į 
Medellin, antrą pagal dydį miestą Kolumbijoje ir žavėjausi gėlių paradu. 
Prieš mėnesį buvau dykumose, kuriuose karštis toks neįtikėtinas, kaip ir 
kaktusų dydis ten. Na ir galiausiai, Karibai. Karibų salos kartu su 
iguanomis vaikščiojančiomis žeme, laukiniais paplūdimiais, 7 spalvų jūra, 
rajomis, atsipalaidavusiais vietiniais. Manau, kad tai paliko didžiausią 
įspūdį, kur 6 dienas norėjau vaikščioti išsižiojus, kad taip pasaulyje yra.  

Kolumbiją labai rekomenduoju studentams ieškantiems nuotykių, 
visiškai kitokio pasaulio, norintiems įsigilinti į Lotynų Amerikos istoriją, 
kultūrą, pajusti Lotynų ritmą. Be abejo, besižavintiems ispanų kalba. “ 

 
 

Kamilė Kontrimaitė 

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2016-2017 m.m. 


