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Vieta: Sankt Peterburgas, Rusija Location: Saint Petersburg, Russia 

Nemokamas mokslas: taip Free Tuition: Yes 

Nemokamas apgyvendinimas: taip Free Accommodation: Yes 

Kelionės išlaidos: apmoka studentas Travel expenses: student pays 

Stipendija: taip, kasmet stipendijos dydis skiriasi, apie 
1400 RUB/mėn. 

Grant: Yes, the amount of scholarship varies each year, 
around 1400 RUB per month 

Pastabos: dauguma kursų dėstoma rusų kalba, tad yra 
reikalaujamas rusų kalbos sertifikatas (su tam tikromis 
išimtimis) 

Remarks:  the majority of classes are in Russian, Russian 
language certificate is required (with some exceptions) 

Vidinė atranka: taip Internal selection: Yes 

Ar SPBU man tinka? Is SPBU suitable for me? 

http://ifea.spbu.ru/en/sep 

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 

SPBU ambasadorių puslapis: SPBU Ambassadors‘ page: 

https://spbuambassador.wordpress.com/ 

http://english.spbu.ru/


Studentai sako... 

“Į Sankt Peterburgą atvykau vasario mėnesio pradžioje, todėl teko patirti tikrą rusišką žiemą, kai 
termometro stulpelis rodė žemiau 25 laipsnių šalčio. Nors su panašiais šalčiais susiduriame ir Lietuvoje, tačiau 
čia dar prisideda ir labai šaltas bei gūsingas vėjas nuo Suomijos įlankos. Todėl patartina „apsiginkluoti“ kuo 
šiltesniais drabužiais ir negailėti jiems vietos lagamine. Visgi turiu pripažinti, kad miestas žiemos metu 
atsiskleidžia kitomis spalvomis ir jo grožis nusveria bet kokį šalčio keliamą diskomfortą. 

Prieš atvykstant į Sankt Peterburgą ilgai 
bendravau su savo mainų koordinatore, kuri 
detaliai atsakydavo į mano klausimus, ir taip 
palengvino pasiruošimą mainams, o atvykus 
padėdavo su visais reikalingais dokumentais ir jų 
pateikimo procedūromis. O pastarųjų buvo 
daugybė! Pradedant sutarties su universitetu 
pasirašymu ir registracijos formalumais (o 
registracija reikalinga kiekvieną kartą, kai miestas 
paliekamas daugiau nei 7 dienoms arba kai 
paliekama Rusijos teritorija, nepaisant išvykimo 
laikotarpio), baigiant naujos vizos gavimu (kadangi 
atvykstant buvo suteikta tik vienkartinė viza). 
Būsimiems mainų studentams patarčiau nusiteikti, 
kad dokumentų tvarkymas bei studento 

pažymėjimo gavimas čia trunka gan ilgai, todėl belieka apsišarvuoti kantrybe  (aš studento pažymėjimą gavau 
po 4 savaičių nuo atvykimo, tad iki tol negalėjau naudotis jokiomis studentams teikiamomis nuolaidomis). 
Taip pat universitetas organizuoja orientacinę savaitę su miesto pažinimo žaidimais, kurie kartu yra ir puiki 
galimybė susipažinti su kitais studentais. Mainų studentai gali registruotis ir buddy programoje, kuri suranda 
vietinį studentą, padėsiantį susipažinti su miestu ir dokumentų tvarkymosi procedūromis. Šiuo atveju man 
labai pasisekė, kadangi mano buddy tapo čia besimokanti lietuvė. 

Akademinė savaitė Rusijos universitetuose trunka šešias dienas, todėl neverta nustebti, jeigu paskaitos 
vyks ir šeštadieniais. Mainų studentai turi visišką laisvę pasirinkti studijuojamus dalykus, todėl daugelis 
paskaitų tvarkaraštį susidėlioja taip, kad šeštadieniai būtų laisvi. Aš studijavau Teisės fakultete ir mainų 
studentų čia buvo nedaug – tik 10, todėl savo pasirinktose paskaitose buvau vienintelė „nevietinė“ studentė. 
Visgi galėčiau teigti, kad tai buvo į naudą, kadangi nebuvo diferencijavimo tarp vietinių ir mainų studentų ir 
galėjau susipažinti tiek su vietine dėstymo, tiek ir mokymosi kultūra. 

Taip pat mainų studentai turi galimybę pasirinkti rusų kalbos kursus, kurie sudaro 8 ECTS kreditus. Šį 
kursą sudaro dvi dalys: užsiėmimai grupėse su tuo pačiu dėstytoju gilinantis į kalbą (6 akademinės valandos 
per savaitę) bei 2 akademinės valandos per savaitę, kurios skirtos seminarui. Jie apima skirtingas temas: nuo 
miesto istorijos, iki kalbos istorijos ar lingvistikos. Tad studentai turi platų pasirinkimo spektrą. Aš pasirinkau 
seminarą apie miesto istoriją ir šiuo pasirinkimu buvau labai patenkinta, kadangi sužinojau daugybę naujų 
dalykų apie Sankt Peterburgo istoriją bei kultūros raidą tiek šiame mieste, tiek pačioje Rusijoje. O būtent 
kultūros pažinimas ir yra vienas iš studijų mainų elementų. 

Sankt Peterburgas dažnai tituluojamas Rusijos kultūros 
sostine ir tai yra visiška tiesa! Mieste gyveno ir kūrė daugybė 
rašytojų (pvz. F. Dostojevskis), yra daugybė teatrų, muziejų, vyksta 
įvairiausios parodos ir koncertai, tad visur pabuvoti ir viską 
išmėginti, manau, net neužtenka laiko. Dideliu privalumu tampa 
Rusijos studento pažymėjimas, kadangi muziejuose yra taikomos 
ganėtinai didelės nuolaidos, o į kai kuriuos galima patekti 
nemokamai (pvz., Ermitažas). Taip pat Sankt Peterburgą supa 
daugybė gražių priemiesčių, kurie garsėja dvarais ir įspūdingais 
parkais (pvz., Peterhovas, Puškinas, Gatčina). Juos visus aplankyti 
tikrai rekomenduoju, kadangi įspūdis bus neišdildomas! 
Patogiausias būdas juos pasiekti – električka – elektrinis traukinys ir kelionė dažniausiai trunka tik apie 1 



 

valandą.  
Šių mainų metu patyriau daugybę nepamirštamų emocijų, susipažinau su nuostabiais žmonėmis ir 

praturtinau savo įspūdžių bagažą nepakartojamomis patirtimis, todėl kiekvienam rekomenduoja bent kartą 
pasinaudoti universiteto suteikiamomis studijų mainų galimybėmis!“ 
 

Laura Razulevičiūtė 
Teisės fakultetas, 2016-2017 m.m. 

 

“Su mainų programa buvau išvykusi į Sankt Peterburgo valstybinį universitetą pusei metų. Įspūdžiai liko tik 

patys geriausi. Patiko tai, kad universitetas pagal bičiulių programą paskyrė kuratorių, kuris pasitiko mane, kai 

atvykau, padėjo įsikurti bendrabutyje, aprodė miestą ir apskritai pagelbėjo tvarkantis dokumentus (kurių 

Rusijoje būna tikrai nemažai). Bendrabutis buvo skirtas tiktai 

užsieniečiams, todėl teko bendrauti su studentais iš įvairiausių 

šalių. Universitete dėstytojai ir kiti darbuotojai buvo labai 

paslaugūs, visą mėnesį galėjau keisti dalykus ir kai reikėjo laikyti 

kai kuriuos egzaminus anksčiau už kitus studentus, noriai sutiko. 

Na o apie patį miestą turbūt pasakoti daug nereikia, veiklos buvo 

visada, daug lankytinų objektų, įvairių renginių, smagu buvo tai, 

kad studentai galėjo lankyti muziejus nemokamai ir šiaip jie 

gaudavo daugiau įvairių nuolaidų.“ 

I.I. 

Ekonomikos fakultetas, 2014-2015 m.m. 

 


