
Erasmus+ programmas  mobilitātes dalībnieku pieredze 2017. gadā (akadēmiskais personāls) 

 

 

 

Uzņemošā augstskola: University of Žilina, adrese: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, 

SLOVĀKIJA 
Mobilitātes dalībnieks: EKA profesore Velga Vēvere 

Mobilitātes perioda ilgums 04/10/2017-06/10/2017 

Mobilitātes veids: docēšanas mobilitāte 

 

 
Es, Ekonomikas un kultūras augstskolas profesore Velga Vēvere laikā no šī gada 4.oktobra līdz 6.oktobrim piedalījos 

ERASMUS+ docēšanas mobilitātes programmā Žilinas universitātē Slovākijā. Vizītes laikā nolasīju četras lekcijas 

astoņu stundu apjomā universitātes ekonomikas fakultātes studentiem, tikos ar Ekonomikas katedras pasniedzējiem, kā 

arī piedalījos universitātes rīkotajā zinātniski metodiskajā seminārā Rajecke Teplicē ar ziņojumu par pētījuma projektu 

“Korporatīvās sociālās atbildības ziņojumi augstākās izglītības iestādēs Latvijā”. 

Žilinas universitāte dibināta 1953. gadā, tajā mācās 9000 studentu septiņās fakultātēs. Manas vizītes galamērķis bija 

tieši Ekonomikas katedra, kura piedāvā bakalaura un maģistra līmeņa studijas ekonomikā, vadībzinātnē un finanšu 

matemātikā. Šī katedra ir atbildīga par pētnieciskā žurnāla “Ekonomikas un menedžmenta spektrs” izdošanu, kā arī par 

ikgadējās starptautiskās konferences “Globalizācija un tās sociāli ekonomiskās sekas” rīkošanu. Esmu žurnāla 

zinātniskās redkolēģijas locekle. Tikšanās laikā bijā pārrunas par turpmāku ciešāku sadarbību – publikācijām, iespējām 

lasīt lekcijas, utt. Šis ir ļoti nozīmīgs starptautiskās sadarbības aspekts Ekonomikas un kultūras augstskolai.  

 Docētāju mobilitātes vizītes laikā nolasīju šādas lekcijas ekonomikas studentiem: 

1) Korporatīvā sociālā atbildība: atbildības jēdziens un nozīme organizācijas ilgstspējas nodrošināšanā, 

korporatīvā sociālā atbildības un konkurences priekšrocības 

2) Universitātes sociālā atbildība, tās specifika, tās nozīme studentu un pasniedzēju starptautiskās mobilitātes 

kontekstā 

3) Universitātes korporatīvās atbildības sociālie indikatori 

4) Universitātes sociālās atbildības ziņojums kā konkurētspējas paaugstināšanas instruments. 

Kopumā var teikt, ka šī vizīte bija ļoti produktīva – tā ļāva iepazīt citu augstskolu, pasniegšanas metodes, tikties ar 

kolēģiem un studentiem, plānot nākotnes sadarbības iespējas. 

 

                

 



Uzņemošā augstskola: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 

adress: Kolejni 4, 61200, Brno, ČEHIJA 

Mobilitātes dalībnieks: EKA asoc.profesore Jeļena Titko 

Mobilitātes perioda ilgums 21/09/2017-22/09/2017 

Mobilitātes veids: docēšanas mobilitāte 

 

 
EKA jau vairākus gadus ir Brno Tehnoloģiskās universitātes partnere, līdz ar apmaiņa starp mūsu institūcijām 

Erasmus+ programmas ietvaros ir regulāra. EKA pārsvarā sadarbojas ar Biznesa un vadības fakultātes pārstāvjiem.  

 

Šīs mobilitātes mērķis bija ne tikai uzlabot savas docēšanas prasmes ārvalstu studentu auditorijā, bet arī nodibināt 

kontaktus ar citām fakultātēm. Tas bija iespējams, jo mobilitātes periods sakrita ar fakultātes 25-gadīgo jubileju, kurā 

piedalījās visu fakultāšu pārstāvji. Aicināju kolēģus piedalīties EKA starptautiskajā zinātniskajā konferencē, un šis 

piedāvājums izraisīja lielo interesi.  

 

Kolēģi no Brno Tehnoloģiskās universitātes ir ļoti atsaucīgi un izpalīdzīgi. Tā ir viena no labākajām vietām, kur var 

lasīt lekcijas, jo visi ir gatavi tevi atbalstīt. Pozitīvi vērtēju arī studentu iesaistīšanos lekcijās, kā arī viņu diezgan augsta 

līmeņa angļu valodas zināšanas. 

  

Iegūtā pieredze palīdzēs darbā ar mūsu augstskolas ārzemju studentiem, kā arī atvieglos lekciju sagatavošanas procesu, 

apgūstot materiālu angļu valodā. Kolēģiem iesaku izmantot Erasmus+ programmu, jo šī pieredze noteikti noderēs 

akadēmiskajā darbā. Pirmkārt, tā ir iespēja pārbaudīt savas svešvalodas prasmes. Tas ir svarīgi arī docētājiem, kas 

pasniedz svešvalodā mājās, jo darbs ar ārzemju studentiem ārzemēs ir daudz sarežģītāks. Katrā augstskolā ir savas 

prasības, un ir nepieciešams spēt pielāgoties. Iesaku pēc brauciena iepazīties ar studentu atsauksmēm, ja ir tāda 

iespēja. Protams, par pozitīvu rezultātu var uzskatīt kārtējo aicinājumu no kolēģiem.  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzņemošā augstskola: University of Split, adrese: Livanjska ul. 5, 21000, Split, HORVĀTIJA 

Mobilitātes dalībnieks: EKA asoc.prof., Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tulkošana” 

direktore Larisa Turuševa 

Mobilitātes perioda ilgums 28/05/2018-30/05/2018 

Mobilitātes veids: personāla pilnveides mobilitāte 
 

 

Neskatotites uz to ka mūsu augstskolas studentiem jau ir iemīļotās valstis Erasmus+  apmaiņu programmā, ir velme 

paplašināt iespējas mobilitātei. Viena no šīm universitātēm, kurās daudz programmu sakrīt ar mūsu augstskolas 

programmām ir Splitas universitāte. Kopā universitātē ir 13 fakultātes un viņi piedāvā 124 studiju programmas visos 

līmeņos – bakalaura, maģistra, doktora studijās. 

Mūsu studentus un pasniedzējus varētu ieinteresēt programmas: 

Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, FGAG, 

formerly Građevinsko-arhitektonski fakultet, GAF) 

Faculty of Economics (Ekonomski fakultet, EF) 

Faculty of Humanities and Social Sciences  

Faculty of Law (Pravni fakultet) 

Faculty of Chemistry and Technology (Kemijsko-tehnološki fakultet, KTF) 

Faculty of Philosophy (Filozofski fakultet, FF) 

Academy of Fine Arts (Umjetnička akademija). 

 

Mana īpašā interese kā programmas direktorei bija saistīta ar Tulkošanas programmu, kuru īsteno Filozofijas fakultāte. 

Programma plaši sadarbojas ar vadošajām universitātēm pasaulē. 

Lielākais izaicinājums bija saņemt piekrišanu ar mums sadarboties. Splita universitātē ir vairāk nekā 26 tūkstoši 

studentu, un mūsu augstskola salīdzinājumā  ir tik mazā…  

Es sāku ar saraksti, un neteikšu ka tas bija viegli, jo viņu kultūrā ir svarīgi personīgie kontakti. Tomēr, kad esmu tikusies 

ar dekānu, ar profesoriem un Erasmus koordinatoru, ir izveidojusies ļoti draudzīga un sirsnīga atmosfēra.          

Splita ir Horvātijas otrā lielākā un senā pilsēta pie Adrijas jūras. Horvātija ir slavena ar milzīgo kultūras mantojumu un 

brīnišķīgo dabu, tai skaitā astoņiem nacionāliem parkiem.  

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_Engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Geodesy
https://en.wikipedia.org/wiki/Economics
http://eng.unist.hr/FacultiesandDepartments/OrganizationalUnits/tabid/382/agentType/View/PropertyID/723/Default.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Law
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemistry
https://en.wikipedia.org/wiki/Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Fine_Arts


Uzņemošā augstskola: The University of Siena, adrese: Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena SI, 

ITĀLIJA 
Mobilitātes dalībnieks: EKA Erasmus+ projekta koordinatore Marina Tihomirova 

Mobilitātes perioda ilgums 10/07/2018-11/07/2018 

Mobilitātes veids: personāla pilnveides mobilitāte 
 

Piedalīties Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātē izvēlējos pieteikties, jo vēlējos iegūt starptautisku darba pieredzi, 

salīdzināt un novērtēt savas augstskolas līmeni starptautiskā kontekstā un  izmēģināt kaut ko jaunu. Sadarbība starp 

nosūtošo un uzņemošo institūciju pusēm noritēja ļoti veiksmīgi. Gatavojoties mobilitātei, tika veikta sarakste ar 

uzņemošās augstskolas Erasmus koordinatori Tiziana Gatti. Viss tika laicīgi izplānots, sagatavoti nepieciešamie līgumi 

un dokumenti. 

Projekta Erasmus + ietvaros apmeklēju skaistās Toskānas  pilsētu Siena un seno Sienas universitāti (The University of 

Siena). Divu dienu laikā bija iespēja iepazīties ne tikai ar Itālijas mācību procesu, bet arī ar Erasmus koordinatoru 

darbību.  

Viesošanās laika bija lieliska iespēja iepazīties ar pašu studiju procesu, redzēt gan teorētiskās, gan praktiskās 

nodarbības, kā arī diskutēt par atšķirīgo un kopīgo Latvijas un Itālijas studiju sistēmās, kā arī pārņemt lielisku pieredzi. 

Man bija liels prieks satikties ar daudziem kolēģiem no universitātes un iegūt lielu pieredzi, kā arī  uzlabot angļu 

valodu.  

Sienas universitāte (The University of Siena)  ir mūsdienīga, starptautiski pazīstama, prestiža, daudznozaru universitāte 

Itālijā. Sienas universitātē deviņās fakultātēs iespējams apgūt daudzpusīgu izglītību augstajās tehnoloģijās un 

inženierzinātnēs, kā arī sociālajās un humanitārajās zinātnēs. 

Sienas universitāte (The University of Siena) strādā ļoti izcils personāls ar lielu darba pieredzi.  

 Fakultātēs valda senas un klasiskas augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības tradīcijas, tiek sagatavoti augsti 

kvalificēti un mūsdienu darba tirgū pieprasīti speciālisti. Sienas universitāte nepārtraukti attīstās un piedāvā saviem 

studentiem mūsdienām apmācības dažādās nozarēs, kas atbilst pašreizējām izglītības tendencēm gan Itālijā, gan citur 

Eiropā. 

Ieguvumi no Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes bija daudzpusīgi gan personiskie, gan profesionālie. Mērķis 

bija sasniegts: es uzlaboju sadarbību starp universitātēm un stiprināju kontaktus. Personiskie ieguvumi arī bija 

sasniegti: iepazinu citu zemju cilvēkus, kultūru. 

Visiem kolēģiem iesaku izmantot iespēju piedalīties Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātē, lai paplašinātu 

redzesloku un gūtu jaunas ierosmes. 

Ja man būtu iespēja vēlreiz doties, es bez domāšanas to darītu, kā arī iesaku to citiem. 

 

                      


