
Mobilność szkoleniowa STT i STA 

pracowników Katedry Turystyki i Rekreacji 

oraz Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

w Klaipeda State University of Applied Sciences,  

Litwa 19-23.09. 2022 

 

W ramach programu Erasmus+ STT i STA 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 19-23 września 2021 roku uczestniczyłyśmy w 17th International Week 

„Quality of studies: challenges and opportunities”. W 5-dniowym wydarzeniu brało udział 51 

osób z 11 krajów (Albania, Austria, Belgia, Czechy, Gruzja. Węgry, Jordania, Litwa, Polska, 

Hiszpania, Turcja) (fot. 1-4).  

   

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


  

Fot. 1-4. Inauguracja 17th International Week “Quality of studies: challenges and opportunities” 

 

Jednym z punktów programu była prezentacja uczelni, które brały udział w wydarzeniu 

studentom 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.  

 

  

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



Brałśmy 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).  

 

 

Fot. 8. Uczestnicy spotkania  

 

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. 9-12). 

Wspólnie omówiliśmy program nauczania na kierunku Tourism Business i porównaliśmy go 

z programem nauczania na kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Przyrodniczym 

w Lublinie. Dodatkowo rozmawialiśmy o możliwościach wykorzystania nowych technologii, 

wykorzystywanych przez pracowników kierunku Tourism Business do przedmiotów takich jak 

turystyczne zagospodarowanie lessów czy edukacja przyrodniczo-leśna na kierunku 

Leśnictwo, realizowanym na naszej uczelni. Zastanawialiśmy się nad wspólnymi projektami 

dydaktycznymi i wyjazdami studyjnymi.  

 



   

Fot. 9-10. Nowe sale laboratoryjne 

 

   

Fot. 11-12. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w turystyce – gogle VR + trenarzer (warsztaty) 

 

Dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni spotkała się ze studentami kierunku 

Tourism Business i przeprowadzała wykłady, ćwiczenia i warsztaty na temat (fot. 13): 

• New technologies on the tourist services market 

• Case study. Students take on the role of a football team whose plane has crashed in the 

desert. They must stay cool and try to survive. Whether they succeed depends on 

teamwork 

• Territorial marketing – innovative forms of promoting countries and cities 

• Guerrilla marketing – the essence and examples 

• Innovative tourism products in rural tourism 

Zachęciła także do przyjazdu w ramach Erasmus na Uniwersytet Przyrodniczy. 

 



 

Fot. 13. Zajęcia dla studentów kierunku Tourism Business 

 

Do Kłajpedy dojechaliśmy samochodem, a po miejscowości poruszaliśmy się głównie 

pieszo. Jest również możliwość korzystania z komunikacji miejskiej i rowerów miejskich.  

 

 

dr Agata Kobyłka, dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. UP, mgr inż. Natalia Korcz 

 

 

 

 

 

  



KLAIPEDA STATE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – informacje dodatkowe   

Gdzie studenci mogą studiować 

• Busines Faculty, w tym m.in: Wellnes 

Service Management, Torusim 

Business, Digital marketing 

Communication, Logistic Management, 

Finance, Accounting I inne. 

• Health Sicences Faculty, w tym m.in: 

Dietetics, Social Work, Beatury 

Therapy, I inne 

• TEchnologi Faculty, w tym m.in: 

Automobile Transport Engineering, 

Transport logistic, Digital Geodesy, 

Food Technologies, Inforamatics i inne.   

 

 

W celu aplikowania w programie Erasmus należy wejść na stronę: www.kvk.lt/en  wybrać 

Erasmu + i następnie Erasmus+Application, lub napisać email: international@kvk.lt 

 

AKADEMIKI W KLAIPADZIE 

  

Dormitory on campus is at Universiteto ave. 12, price ok. 100-250 Euro 

  

 

 

 

 

 

 

Domitory at Statybininku ave. 43, price 60-100Euro 

 

 

 

http://www.kvk.lt/en


Kłajpeda jest gwarnym miastem portowym 

Jest to najstarsze miasto Litwy, znane od 1252 roku jako Mamelburg. Jest jednym 

litewskim miastem portowym, tu cumują statki wycieczkowe. W największym mieście Litwy 

Zachodniej jest mnogość sklepików, muzeów, przytulnych kawiarenek i barów. Kłajpedzka 

starówka ma ducha starych niemieckich miast, gdyż jej głowną cechą są budowane przez 

Niemców domy fachwerkowe. Takie zabudowanie były popularne w pierwszej połowie XIX w. 

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.   

Sercem miasta jest Plac teatralny – reprezentacyjne miejsce Kłajpedy. W XVII w. 

przebywała tu otaczająca zamek woda, a po wschodniej stronie placu płynęła rzeka Dane. W 

XIX w. po zasypaniu rowów zamku wybudowano pierwsze budynki, ukształtowano plac, na 

środku którego do połowy XX w. odbywał się jarmarki. OD XIX działał tutaj także teatr. 

Ozdoba Placu Teatralnego jest pomnik z 1912 r. ku czci urodzonego w Kłajpedzie poety 

Simona Dach (1605-1659). Centralną postacią pomnika jest rzeźba Anusi z Tharu – bohaterki 

jego jago najpopularniejszego wiersza, który stał się pieśnią.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meridianas - jeden z symboli Kłajpedy, dawny żaglowiec szkoleniowy, zbudowany w 

Finlandii w 1948 r. Był wykorzystywany na potrzeby Szkoły Morskiej, był pierwszym Statkiem 

wielu pilotów portowych i kapitanów. W 2014 r. statek odnowiono i otwarto  w nim restaurację. 

W tej restauracji  KVK organizuje zawsze oficjalne kolację dla zaproszonych wykładowców w 

ramach programu Erasmus+. 

Muzeum – Zamek w Kłajpedzie. Pod wałami forty, gdzie w XVII w. przechorowywano 

działa artyleryjskie ulokowało się Muzeum Zamkowe. Cała ekspozycja znajduje się pod ziemią, 

a na zewnątrz można obejrzeć wykopane w XIV-XVII w. fundamenty baszty prochowni.  

Wnętrze ogarnia mrok, a świetle mrugających lampek ożywa historia. 

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi 1252 r., w którym wielki mistrz krzyżacki 

Eberhard Von Seyne porozumiał się biskupem kurlandzkim Heinrichem w sprawie budowy 

zamku pomiędzy Niemnem a rzeką Dane. Miasto Kłajpeda zaczęło się rozwijać po zbudowaniu 

na południowym brzegu rzeki Dane drewnianego zamku. Niemcy sądzili że Zalew jest odnogą 

Nemna, nazwanego przez nich Memelem, z tego powodu zamek został nazwany 

Memelburgiem. 


