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Študijsko izmenjavo v Litvi sem pričel začetek meseca Oktobra. Malo večje mesto, 
kot je naša Ljubljana, Vilna se nahaja nekje na jugu Litve. Mesto je ravno dovolj 
veliko za vse turistične podvige in ravno prav živo, saj se vedno kaj dogaja, da vse 
poteka v lepem razmerju s samim študijem.  
 
Tukajšnja Akademija pa se je izkazala za odlično. Na začetku je bilo nekaj zmedenih 
obrazov, vendar se navadiš na njihov tempo, potem pa teče vse kot po maslu. Veliko 
je študentov, ki ti priskočijo na pomoč, te informirajo o vseh potrebnih informacijah, 
tudi o vseh žurih, ki jih organizira Akademija.  
 
VDA ponuja široko paleto predmetov, saj lahko izbiraš med različnimi smermi, kot so 
fotografija, slikarstvo, tekstilije, industrijski dizajn... tako pa si prilagodiš najboljši 
predmetnik, ki ti ustreza.  
 
Sam program je odlično zastavljen, saj na koncu vsi študentje opravijo vse izpite in 
dolžnosti v roku, ter se semestri končajo brez problemov in komplikacij.  
 
Akademija ponuja ogromno znanja, če si dovolj motiviran, saj se vsako leto lahko 
udeležiš različnih razstav, projektov, ter modnih revij; s tem pa si nabereš kontakte, 
izkušnje, ter reference.  
 
Delovni prostori pa so opremljeni z vsem kar je potrebno,  z ogromno stroji za 
kakršnokoli šivanje, lasarjem, ki reže skoraj vse materiale, različnimi studiji  in prav s 
temi ugodnostmi lahko svoje delo nadgradiš  z različnimi izzivi, znanje pa je v 
neomejenih količinah.  
 
Predavatelji so v svoji profesiji profesionalni, s študenti pa so izredno domači in 
pripravljeni kadarkoli priskočiti na pomoč. Sama komunikacija v angleščini je malo 
slabša, ampak ni bilo primera ko se kdaj ne bi znali česa dogovorit.  
 
Vilno bi priporočal z vsakega vidika. Zanimivo je spoznati drugo kulturo, jezik, ter 
ogromno ljudi z vsega sveta. Akademija ima svoj sloves in prav zaradi tega mi je bila 
priporočena in take izkušnje ne bi nikoli v življenju zamudil.  
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