
Mobilność szkoleniowa STT w ramach programu ERASMUS+ w Uniwersytecie Wileńskim 

 

W dniach 5-9 lipca 2021 roku odbyłam wizytę szkoleniową (STT) w ramach programu 

ERASMUS+ w Instytucie Biotechnologii Uniwersytetu Wileńskiego. Uniwersytet Wileński został 

założony w 1579 roku przez króla Stefana Batorego i jest jedną z najstarszych uczelni w Europie 

Środkowo-Wschodniej. Obecnie Uniwersytet Wileński składa się między innymi z dwunastu 

wydziałów, najstarszej biblioteki na Litwie, obserwatorium astronomicznego, centrum rozwoju 

technologii informatycznych oraz centrum badawczego Life Sciences Center, w którym znajdują się 

Institute of Biotechnology, Institute of Biochemistry, Institute of Biosciences oraz EMBL Partnership 

Institute. Według najnowszego rankingu „QS World University Rankings 2022” Uniwersytet Wileński 

znalazł się wśród 400 najlepszych uniwersytetów na świecie. Uczelnia współpracuje z ponad 250 

Uniwersytetami Europejskimi i jest otwarta na wymianę doświadczeń naukowo-dydaktycznych. Wielu 

nauczycieli akademickich jest aktywnymi członkami organizacji międzynarodowych. Uniwersytet 

Wileński oferuje studentom ponad 400 kursów w językach obcych.  

 W czasie pobytu na Uniwersytecie Wileńskim przeszłam praktyczne szkolenie z techniki 

RACE-PCR oraz mogłam zapoznać się z aparaturą badawczą znajdującą się w Instytucie 

Biotechnologii. Po mieście poruszałam się  głównie przy pomocy komunikacji miejskiej. Warto 

wspomnieć, że w Wilnie można zakupić kartę Vilniečio kortelė, którą doładować można biletami 

czasowymi (ważnymi od 30 minut do 10 dni). Po wileńskiej starówce warto poruszać się pieszo.  

Spośród atrakcji oraz miejsc do zwiedzania warto zobaczyć między innymi Plac Katedralny w 

Wilnie, Cerkiew Świętego Ducha, gotycki kościół św. Anny oraz Ogród Bernardynów. Kolejnym 

miejscem, które należy odwiedzić jest kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, w którym znajduje się 

około 2000 rzeźb o tematyce biblijnej, historycznej i mitologicznej oraz kryształowy żyrandol w 

kształcie łodzi. Nie można zapomnieć także o Ostrej Bramie, która jest pozostałością po dawnych 

murach obronnych miasta oraz umiejscowionej w niej kaplicy z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Piękną panoramę miasta można oglądać z Wzgórza Giedymina z charakterystyczną basztą bądź z 

Wzgórza Trzech Krzyży. Przebywając w Wilnie warto sięgnąć po tradycyjne dania kuchni litewskiej, 

takie jak chłodnik litewski, cepeliny czy kibiny.  
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Fot. 1. Panorama Wilna ze Wzgórza Giedymina. 

 

 
Fot. 2. Uniwersytet Wileński. 

 



 
Fot. 3. Centrum Life Sciences Center Uniwersytetu Wileńskiego.  

 
Fot. 4. Bazylika archikatedralna w Wilnie.  

 



 
Fot. 5. Wnętrze kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu. 

 

 
Fot. 6.  Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej. 


