
Mobilność szkoleniowa STT pracowników Katedry Turystyki i Rekreacji w Klaipeda State University 

of Applied Sciences 

W ramach programu Erasmus+ STT odwiedziliśmy Klaipeda State University of Applied 

Sciences na Litwie. Uniwersytet jest trzecią co do wielkości uczelnią nauk stosowanych na Litwie. Na 

Uniwersytecie funkcjonują 3 wydziały: Biznesu, Nauk o Zdrowiu i Technologiczny, które sa nastawione 

na praktyczne kształcenie. Uczelnia zaprasza zarówno studentów jak i pracowników akademickich do 

udziału w programie ERASMUS+, wszystkie szczegóły podane zostały na stronie 

https://www.kvk.lt/en/erasmus/.  

W dniach 20-29 września 2021 roku uczestniczyliśmy w 15th International Week "Workation".  

W 5-dniowym wydarzeniu brały udział 54 osoby z 8 krajów (Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Łotwy, Polski, 

Portugalii, Rumunii, Turcji (fot. 1-4).  

Jednym z punktów programu był udział w Międzynarodowych Targach Naukowych dla 

studentów z Klaipeda State University of Applied Sciences (fot. 5-7). Jako jeden z wystawców 

prezentowaliśmy materiały promocyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i odpowiadaliśmy na 

pytania studentów dotyczące przyjazdu na nasz Uniwersytet na Erasmusa. Mieliśmy również okazję 

porozmawiać z innymi wystawcami o ich doświadczeniach naukowych i badawczych. Wymieniliśmy 

dane kontaktowe, informacje o organizowanych w naszych Instytucjach konferencjach naukowych.  

Wraz z prof. Ricardo Martins z Polytechnic Institute of Castelo Branco (Portugalia) braliśmy 

udział w spotkaniu z nauczycielami na kierunku Tourism Business i Jurgitą Kasparienė (Head of Business 

Administration Department), która odpowiada za jakość kształcenia na tym kierunku (fot. 8). Pani 

Kasparienė pokazywała nam sale ćwiczeniowe, opowiadała o programach rezerwacyjnych z jakich 

korzystają studenci, projektach i praktykach które realizują, innowacjach, które wprowadzili, a także 

instytucjach z którymi  współpracują (fot. 9-11). Wspólnie omówiliśmy program nauczania na kierunku 

Tourism Business i porównaliśmy go z programem nauczania na kierunku Turystyka i Rekreacja na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Pan prof. Ricardo Martins mówił o innowacjach, jakie oni 

wprowadzili na kierunku turystyka. Opowiadał, że jego Uczelnia stworzyła dla studentów turystyki 

hotel, w którym oni podczas zajęć doskonalą umiejętności, gdzie mogą odbywać praktyki, a najlepsi 

mogą liczyć na dalsze zatrudnienie. Zastanawialiśmy się nad wspólnymi projektami dydaktycznymi i 

wyjazdami studyjnymi.  

Braliśmy również udział w spotkaniu z władzami Wydziału Nauk o Zdrowiu i kierowniczkami 

tamtejszych Katedr. Uczestniczyliśmy w wykładach, warsztatach dydaktycznych, pokazie sal i 

używanego sprzętu. Mieliśmy okazję porozmawiać ze studentami tamtejszego wydziału (fot. 12-14).  

Do Kłajpedy dojechaliśmy samochodem, a po miejscowości poruszaliśmy się głównie pieszo. 

Jest również możliwość korzystania z komunikacji miejskiej i rowerów miejskich.  

W Kłajpedzie zwiedzić można: Stare Miasto, Park Rzeź z 116 posągami, jeden z największych 

portów nad Bałtykiem, statku Meridianas, Litewskie Muzeum Morza i Delfinarium. Natomiast w okolicy 

warto wybrać się do nadmorskiego miasteczka-kurortu Palanga (Pałęga)  i na Mierzeję Kurońska, gdzie 

podziwiać można wędrujące wydmy i odwiedzić jedną z najstarszych wiosek – Nidę z zabytkami 

architektury i budownictwa ludowego.   

 

dr Agata Kobyłka, dr Jerzy Koproń, dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. UP 

Katedra Turystyki i Rekreacji, Wydziała Agrobioinżynierii 

https://www.kvk.lt/en/erasmus/


 

 

Fot. 1 i 2. Inauguracja 15th International Week "Workation" 

 



 

 

Fot. 3 i 4. Uczestnicy 15th International Week "Workation", organizatorzy wydarzenia i studenci 
przebywajacy na ERASMUSie w Klaipeda State University of Applied Sciences 

 



 

 



 

Fot. 5-7. Udział w Międzynarodowych Targach Naukowych i prezentacja Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie 

 

Fot. 8. Spotkanie z pracownikami Wydziału Biznesu – od lewej nauczyciel akademicki na kierunku 
Tourism Business i przewodniczka, Jurgitą Kasparienė (Head of Business Administration Department), 
pracownicy Katedry Turystyki i Rekreacji (dr Agata Kobyłka, dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. UP, 
dr Jerzy Koproń), prof. Ricardo Martins z Polytechnic Institute of Castelo Branco (Portugalia) 



 

 

Fot. 9-10. Sala ćwiczeniowa zaaranżowana na biuro podróży, w której studenci uczą się jak 
funkcjonuje prawdziwe biuro prowadząc swoją wirtualną firmę   



  

Fot. 11. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w turystyce – gogle VR + trenarzer (warsztaty)  

 

 

 



 

 



 

Fot. 12-14. Wydział Nauk o Zdrowiu – spotkanie z władzami, kierownikami Katedr, pracownikami i 
studentami, warsztaty  


