
Erasmus+ programmas  mobilitātes dalībnieku pieredze 2018. gadā (akadēmiskais personāls) 

 

 

 

Uzņemošā augstskola: European University, adrese: Sv. Kliment Ohridski N° 68, 1000 Skopje, 

MAĶEDONIJA 
Mobilitātes dalībnieks: EKA Asoc.profesore, Larisa Turuševa 

Mobilitātes perioda ilgums 22/08/2019-23/08/2019 

Mobilitātes veids: personāla pilnveides mobilitāte 

 

 
Vasaras beigās man paveicās, ka bija piedāvāta iespēja apmeklēt Eiropas universitāti Skopjē (European University), 

kas ir vienīgā starptautiski akreditētā Maķedonijas universitāte ar pasaulē atzītu diplomu, saulainajā un viesmīlīgajā 

Maķedonijā. 

 

Universitātei ir sadarbības līgums ar EKA, tāpēc arī mūsu studentiem ir iespēja braukt uz turieni mācīties Erasmus + 

programmas ietvaros. 

 

Universitātē ir 7 fakultātes ar vairākām programmām, kas der mūsu studentiem. Mācības universitātē tiek piedāvātas 

maķedoniešu vai angļu valodā pēc izvēles, kas dod neirobežotas iespējas apmeklēt dažādas lekcijas. 

 

Vasara Skopjē nav labakais laiks darbam universitātē, jo visi ir atvaļinājumā, un universitātē ir tikai viens dežurants 

pasniedzējs. Taču, man bija ieprieš vienošanās ar kolēģijem, ar kuriem jau bija dibināti kontakti viņu vizītes laikā EKA. 

Viņu kultūrā ir ļoti svarīgi personīgie kontakti. Mūsu tikšanās laikā ir izveidojusies ļoti draudzīga un sirsnīga atmosfēra. 

Man parādīja auditorijas, pavadīja pa universitāti. Apspriežām iespējāmus turpmākās sadarbības veidus. 

 

Tāču, ja aizbraucam no Latvijas, vienmēr ir interesanti kaut ko vēl apmeklēt, ne tikai universitāti. Skopje ir slavenās 

mātes Terēzes dzimtene. Šeit ļoti skaista daba un vairākas vietas, ko apmeklēt. Skopje slavena ar kultūras mantojumu, 

vēsturi un brīnišķīgo dabu, tai skaitā Matka kanjonu. 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzņemošā augstskola: Ansbach University of Applied Sciences, Campus Rothenburg, adrese: 

Hornburgweg 26, Rothenburg o.d.T., 91541, VĀCIJA 

Mobilitātes dalībnieks: Dr.oec. EKA Programmas direktors: Datorspēļu dizains un grafika, Kaspars 

Šteinbergs 

Mobilitātes perioda ilgums 17/06/2019-19/06/2019 

Mobilitātes veids: docēšanas mobilitāte 

 

 
2018. gada septembra beigās es vadīju lekciju un radošo darbnīcu Ekonomikas un kultūras augstskolas un Alberta 

koledžas kopīgi organizētajā International Staff Training Week, kurā piedalījās arī profesors Dominiks Kogels (Dominik 

Kögel) no Ansbahas Universitātes. Profesors izteica uzaicinājumu viesoties viņa vadītajā universitātes struktūrvienībā. 

 

2019. gada 17.-19. jūnijā es viesojos Ansbahas Universitātes filiālē Rotenburgā, kur man bija tikšanās ar profesoru 

Kogelu, ekskursija pa filiāli un pārrunas par sadarbības iespējām. Tika noorganizēta arī individuāla ekskursija pa 

gleznaino Rotenburgas pilsētu. Otrdien, 18. jūnijā un trešdien 19. jūnijā es vadīju lekciju un radošo darbnīcu studentiem 

par spēļu dizainu, kuras rezultāti ir skatāmi pielikuma foto. Tāpat 19. jūnijā vakarā man bija lekcija studentiem, 

docētājiem un sabiedrībai par radošajām industrijām. 

 

Kopumā vizīte pagāja ļoti labā gaisotnē, notika neformālas tikšanās ar filiāles profesoriem, personālu. Šobrīd plānojam 

turpmāko sadarbību. Tika iepazīta filiāles materiāli tehniskā bāze, no kuras ir iespējams vairākas idejas ieviest 

Ekonomikas un kultūras augstskolā. 

 

Vizīte Rotenburgas filiālē noteikti bija viens no maniem spilgtākajiem un nozīmīgākajiem Erasmus braucieniem, jo 

līdzšinējā pieredze saistījās tikai ar Lietuvu. Šādu iespēju docēt Rietumeiropas augstskolā varu ieteikt ikvienam kolēģim, 

no tādas pieredzes nevajag baidīties, jo studenti visur ir un paliek studenti. 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzņemošā augstskola: Hochschule Hannover – University of Applied Sciences and Arts, adrese: 

Expo Plaza 4, 30539 Hannover, VĀCIJA 

Mobilitātes dalībnieks: MBA, EKA docente, Jeļena Budanceva 

Mobilitātes perioda ilgums 20/06/2019-21/06/2019 

Mobilitātes veids: personāla pilnveides mobilitāte 

 

 
Ekonomikas un kultūras augstskola sadarbojas ar Hannoveres augstskolu dažādu starptautisko projektu ietvaros un 

plāno iesākt sadarbību ERASMUS ietvaros.  

20. un 21.06.2019 Hannoveres augstskolas dizaina un mediju fakultātē notika ikgadējs starptautiskais pasākums – Event 

educational festival. Festivāls apvieno sevi gan uzstāšanās un darbnīcas, gan nozaru profesionāļu darba sesijas. 

Vizītes laikā bija iespēja apmeklēt vadošo profesionāļu priekšnesumus, kā piemēram, Amsterdamas TEDEX 

organizētāja Monique van Dusseldopr vai influenzeru aģentūras World of MICE vadītāja Mariska Kesteloo, 

iedvesmojoties izcilas idejas pasākumu īstenošanā un vadīšanā. 

Otrs svarīgs šīs mobilitātes pienesums ir akadēmiskie sakari un iespējas iepazīt dažādu augstskolu projektu un 

pasākumu menedžmenta pieredzi – bez pašas Hannoveres augstskolas īpaši gribētu pieminēt nodibinātus sakarus ar 

Osnabrikas (Vācijas) un Las Palmas (Spānija, Kanāriju salas) universitāti.  

Esmu piedalījusies vairākas darba sesijās, no kurām īpaši svarīga bija sesija par sievietēm pasākumu industrijā, ko 

vadīja Osnabrikas universitātes profesore Kima Wernera. Pēc sesijas attīstījām ideju par kopīgu projektu šajā jomā, 

pētot un salīdzinot Latvijas un Vācijas situāciju. Tāpat esmu piedalījusies sesijā par pasākumu menedžmenta izglītības 

un savu zināšanu pārbaudes rīkiem projekta INVENT ietvaros un sesijā par iespējām izmantot LinkedInn pētniecībā un 

darba meklēšanas procesā.   

Organizatori ir aicinājuši mani uzstāties arī kā vienu no festivāla runātājiem ar tēmu par Dzejas pasākumu 

organizēšanas teorijas un praksi. Esmu stāstījusi par ilggadējo pieredzi literatūras jomas pasākumos, Latvijas praksi 

salīdzinājumā ar citām valstīm un pasākumu un projektu menedžmenta nozīmību veiksmīgai karjerai. 

Vēl viena svarīga lieta bija sarunas ar studentiem, kas paši organizē šādu vērienīgo festivālu – gūtas atziņas, kas būs 

ļoti noderīgas, strādājot ar kultūras vadības un izklaides industrijas programmu studentiem.  

Ar dizaina un mediju fakultātes vadību pārrunājam iespējas noslēgt ERASMUS līgumu, kas tiks īstenots tuvākajos 

mēnešos.  

Sadarbībā ar augstskolas Erasmus+ koordinatoru gan pirms mobilitātes, gan mobilitātes laikā bija ļoti veiksmīga. 

Vispār kolēģi bija ļoti atsaucīgi un izpalīdzīgie. 

Kopumā vērtēju braucienu kā ļoti derīgu, un uzskatu, ka ir vērts attīstīt sadarbību, gan mācību, gan docēšanas 

mobilitāšu īstenošanai.  

 

   
 

 

 

 

 



Uzņemošā augstskola: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, adrese: Saulėtekio al. 11, 

Vilnius 10221, LIETUVA 

Mobilitātes dalībnieks: Dr.oec., EKA profesore, Inga Šīna 

Mobilitātes perioda ilgums 07/11/2018-08/11/2018 

Mobilitātes veids: docēšanas mobilitāte 

 

 
Kāpēc izvēlējāties piedalīties Erasmus+ docēšanas mobilitātē: 

Gribēju: 

iegūt zināšanas no labas prakses ārzemēs 

Izstrādāt savas kompetences  

Palielināt zināšanas par sociālajiem un kultūras jautājumiem 

Iegūt praktiskās iemaņas, kas ir piemērotas manam pašreizējam darbam un profesionālajai attīstībai 

Izveidot jaunus kontaktus un paplašināt manu profesionālo tīklu 

Izveidot pamatu, lai vēlāk kopīgi veidotu mācību satura izstrādi, kopīgus kursus vai moduļus, sadarbotos pētniecībā 

Dalīties ar savām zināšanām un prasmēm ar studentiem 

Palielināt manas turpmākās nodarbinātības un karjeras iespējas 

Uzlabot svešvalodu prasmes 

 

Kāda bija pieredze sadarbībā ar nosūtošo un uzņemošo augstskolu gan pirms un pēc mobilitātes, gan tās laikā:  

Viss noritēja raiti, laikā un pēc labākajiem standartiem. 

Kādi ir Jūsu akadēmiskie un personiskie ieguvumi no Erasmus+ docēšanas mobilitātes: 

* Esmu iemācījusies no labas prakses ārzemēs 

* Esmu uzlabojusi savas mācību programmas iemaņas 

* Esmu paplašinājusi savu profesionālo tīklu un izveidojusi jaunus kontaktus 

* Esmu uzlabojusi svešvalodu prasmes 

* Esmu palielinājusi savas kultūras kompetences 

* Esmu uzlabojusi savas nodarbinātības un karjeras iespējas 

Kādi ir Jūsu augstākās izglītības iestādes ieguvumi no Jūsu docēšanas mobilitātes: 

Sadarbība 

Kādi bija lielākie izaicinājumi, sagatavojot un vadot lekcijas ārvalstu studentiem: 

Sagatavot lekcijas, kas ir interesantas ārzemju studentiem, parādīt piemērus no Latvijas 

Kādus praktiskus padomus Jūs vēlētos sniegt tiem kolēģiem, kuri apsver iespēju piedalīties Erasmus+ docēšanas 

mobilitātē: 

Noteikti brauciet! 

 

  
 

 


