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Uzņemošā augstskola: Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of 

Business Management, adrese: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, LIETUVA 

Mobilitātes dalībnieks: EKA asoc.profesore Jeļena Titko 

Mobilitātes perioda ilgums 05/08/2019-09/08/2019 

Mobilitātes veids: docēšanas mobilitāte 

 

 
Vilnius Gediminas Technical University un konkrēti Biznesa menedžmenta fakultāte (BME) jau 

vairākus gadus ir EKA partneris.  Mēs regulāri piedalāmies BME organizētajos pasākumos, lasām 

lekcijas u.tml., un kolēģi arī brauc pie mums.  

Šajā mobilitātē es tikos un komunicēju ar Milena Medineckiene (BME dekāna vietniece stratēģiskās 

partnerības jautājumos), Viktorija Skvarciany (BME dekāna vietniece zinātnē) un Daiva Jurevičiene 

(VGTU profesore, Ekonomikas katedras vadītāja). 

Mācības nodrošināja Viktorija Skvarciany. Šī mācību mobilitāte tika veltīta šādām galvenām tēmām: 

1. Mendeley platforma. Šīs zināšanas tiks nodotas EKA docētājam semināra “Zinātnisko rakstu 

sagatavošana” laikā, kas regulāri notiek EKA. 

2. Statistiskās datu apstrādes metodes SAW (Simple Additive Weighting) un AHP (Analytical 

Hierarhy Process). Šis zināšanas tika nodotas EKA maģistra programmas “Biznesa vadība” 

studentiem kursa “Pētnieciskās metodes un akadēmiskā darba organizēšana jautājumos” 

ietvaros. 

3. MDPI platforma. Šīs zināšanas tiks izmantotas EKA žurnāla “Economics and Culture” 

publicēšanas un recenzēšanas procesā. 

 

Vizītes laikā arī tika apspriesta iespēja sadarboties etECH2020 konferences organizēšanas laikā, 

iekļaujot VGTU BME žurnālu “Business, Management and Education” konferences žurnālu sarakstā. 

Arī tika apsriests jautājums par iespējamo lekciju vadīšanu VGTU maģistra programmas studentiem 

rudens semestrī. 

Kopumā mobilitāti vērtēju kā ļoti noderīgu, un ļoti iesaku kolēģiem apmeklēt Viļņu, jo tā ir pilsēta ar 

unikālo veco apbūvi – ļoti skaista un patīkama. Kolēģi BME kā vienmēr bija laipni un atsaucīgi un mēs 

noteikti sadarbosimies nākotnē. 

  

J.Titko ar kolēģi Milena Medineckiene VGTU BME 

telpās 

J.Titko VGTU BME 

 

 

 

 

 

 



Uzņemošā augstskola: IEDS-Bled School of Management, adrese: Prešernova cesta 

33, Bled. SLOVĒNIJA 

Mobilitātes dalībnieks: EKA Ekonomikas lektors Edgars Čerkovskis 

Mobilitātes perioda ilgums: 14/10/2019-16/10/2019 

Mobilitātes veids: personāla pilnveides mobilitāte 

 

 
Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātē nolēmu piedalīties ar mērķi pilnveidot zināšanas par 

modernām mācību metodēm, lai turpinātu organizēt mācību procesu, kas balstās uz mūsdienīgām 

pasniegšanas metodēm un atbilst mūsdienīgas izglītības labākajai praksei.  

 

Mobilitātes perioda laikā tika īstenotas apmācība, kuru laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar 

jaunākajām tendencēm izglītībā un mācīšanā gan no teorētiskā, gan praktiskā viedokļa. 

 

Sadarbība ar nosūtošo un uzņemošo institūciju gan pirms un pēc mobilitātes, gan tās laikā bija augstā 

līmenī. Netika novērotas problēmas savstarpējā komunikācijā un organizēšanā. 

 

Kā savus profesionālos un personiskos ieguvumus no Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes varu 

minēt: jaunas zināšanas tehnoloģijās, kuras izmantot mācību procesā, spēja strādāt multikulturālajā 

vidē un izpratne par turpmāko izglītības jomas attīstību nākotnē. 

 

Kā lielāko Ekonomikas un kultūras augstskolas ieguvumu no Erasmus+ personāla pilnveides 

mobilitātes varu minēt uzsākto darbu pie digitālā ekonomikas kabineta izstrādes projekta. 

 

Kā lielākos izaicinājumus, gatavojoties mobilitātei un īstenojot to varu minēt darbu multikulturālā 

vidē, jo apmācības piedalījās pārstāvji gan no Eiropas, Āzijas un Amerikas. 

 

Kolēģiem, kuri apsver iespēju piedalīties Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātē ieteiktu nopietni 

pievērsties mobilitātes pasākuma mērķim un izprast atgriezenisko saiti, ko tālāk izmantot savā darbā. 

                                                                   

 
  

 
 

 

 

 



Uzņemošā augstskola: Universite Polytechnique des Hauts de France, IT Business 

Administration, adrese: Site les Tertiales, rue de Cent Tetes, 59300 Valenciennes, 

FRANCIJA 
Mobilitātes dalībnieks: mag.iur, lektore Inese Stankeviča 

Mobilitātes perioda ilgums 15/10/2019-17/10/2019 

Mobilitātes veids: docēšanas mobilitāte 

 

 
Ņemot vērā, ka man jau ir bijusi viena Erasmus pieredze, es ar prieku pieņēmu Ekonomikas un 

kultūras augstskolas (turpmāk  - “EKA”) piedāvājumu doties Erasmus+ docēšanas mobilitātē uz 

Francijas universitāti Valensjēnā - IT Business Administration, Universite Polytechnique des Hauts de 

France.  

 

Uzskatu, ka šāda veida pieredze dod jaunas iemaņas un pieredzi ne tikai personai, kas dodas 

Erasmus+ docēšanas mobilitātē, bet arī studentiem un kolēģiem uzņemošā augstskolā.  

 

Komunikācija gan pirms mobilitātes perioda un tās laikā bija sekmīga, pozitīva un pretimnākoša, tādā 

veidā atvieglojot dažādus praktiskos aspektus un arī radot patīkamu gaisotni klātienē. Par to, kāda 

veida sadarbība un turpmākā pieredze būs pēc konkrētā Erasmus mobilitātes perioda ir vēl pāragri 

spriest, tomēr ņemot vērā franču kolēģu ieinteresētību turpmākā sadarbībā, kā arī ņemot vērā pašu 

studentu interesi, var ar pārliecību teikt, ka sadarbība un saziņa turpināsies.  

 

Mani kā lektores akadēmiskie un personiskie ieguvumi ir tādi, ka ir bijusi iespēja iesaistīties diskusijā 

un pieredzes apmaiņā gan ar citiem lektoriem Francijas augstskolā, gan izzināt studentu (1.kurss) 

zināšanas, papildināt lekciju materiālus, kā arī atsvaidzināt franču valodas zināšanas. Pašas lekcijas 

noritēja angļu valodā, tomēr bija lieliska iespēja komunicēt franču valodā, ko pierādīja gan sarunas ar 

pasniedzējiem, gan studentiem.  

 

Ņemot vērā Ekonomikas un kultūras augstskolai nosūtīto vēstuli no uzņemošās universitātes, mans 

darbs ir ticis novērtēts augstā līmenī un tādējādi tā nav tikai uzslava man personīgi, bet arī 

viennozīmīgi Ekonomikas un kultūras augstskolai un tās vadībai, jo manas lekcijas parāda EKA kopējo 

kvalitātes latiņu, zināšanas un mērķus.  

 

Gatavojot lekcijas franču studentiem sagatavoju gan papildus materiālus, gan nelielu aptauju par 

intelektuālā īpašuma aizsardzību, jo man nebija sākotnēji zināms šo studentu zināšanu līmenis. Prieks, 

ka studenti bija ieinteresēti klausītāji ne tikai lekcijās par intelektuālā īpašuma aizsardzību, bet arī par 

Latviju un EKA un daži izrādīja patiesu interesi doties uz Latviju kā Erasmus studenti.  

 

Saviem kolēģiem, kuri apsver iespēju izmantot dalību Erasmus+ docēšanas mobilitātē, es to noteikti 

ieteiktu, jo tā ir lieliska iespēja ieraudzīt un atklāt vēl pašam savus zināšanu, komunikācijas un saziņas 

resursus, kā arī dalīties pieredzē, zināšanās un veidot jaunus kontaktus.  

 

Papildus jau iepriekš minētajam Erasmus+ docēšanas mobilitātes periods sniedz arī lielisku iespēju 

izbaudīt citas valsts kultūru, ēšanas paradumus un dod jaunu enerģiju turpmākajiem darbiem.  

 

 
 

 



Uzņemošā augstskola: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija - VTDK, 

Antakalnio g. 54, Vilnius, LIETUVA 

Mobilitātes dalībnieks: Interjera dizaina programmas direktore, lektore Ksenija Miļča 

Mobilitātes perioda ilgums 11/11/2019–15/11/2019 

Mobilitātes veids: personāla pilnveides mobilitāte 

 

 
Ekonomikas un Kultūras augstskola sniedza man šādu iespēju, nolēmu piedalīties Vilniaus technologijų 

ir dizaino kolegija International Staff Training Week, lai iegūtu jaunus kontaktus un partnerus 

Interjera dizaina nodaļai, kā arī veidot sadarbības projektus un workshop iespējas ar citām 

augstskolām, kurās ir dizaina un mākslas nodaļas. 

 

Sava mobilitātes perioda laikā piedalījos konferencē Technological Innovations 2019, nolasot lekciju 

par dizaina aktualitātēm Latvijā un konkrēti Ekonomikas un Kultūras Augstskolas dizaina nodaļā. 

Apmeklēju arī dažas lekcijas, kuras lasīja profesori un pasniedzēji no citām augstskolām – 'Web design 

– Actual Trends' (Mladen Stancic, University of Banja Luka, Bosnia and Hercegovina), 'Different 

Applications of Designed and Shaped Tipography'(Djordje Vujčič, University of Banja Luka, Bosnia 

and Hercegovina). Piedalījos International Fair, lai dalītos ar informāciju par Ekonomikas un 

Kultūras Augstskolu un pieejamajām iespējām tajā, kā arī, lai iegūtu informāciju par citām 

augstskolām, kuras pārstāvji bija International Week dalībnieki Viļņā. Apmeklēju ekskursijas Vilniaus 

technologijų ir dizaino kolegija tehniskajā un dizaina fakultātē, iepazinos un apspriedu sadarbības 

iespējas ar Interjera dizaina nodaļas vadītāju un pasniedzējiem. 

 

Sadarbībā ar uzņemošo un nosūtošo institūciju pieredze bija pozitīva – tiku informēta par visām 

aktivitātēm laicīgi, saņēmu detalizētu  International Week 2019 programmu no Vilniaus 

technologijų ir dizaino kolegija. Mobilitātes laikā Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija ļoti rūpējās, 

lai visi dalībnieki tiktu informēti par lekcijām un workshop, kā arī par pārējiem pasākumiem. 

Šī mobilitāte ļāva dibināt jaunus kontaktus un apspriest iespējas veidot projektus ar Vilniaus 

technologijų ir dizaino kolegija 2020.gada maijā un rudenī, piedaloties arī citām valstīm – Francijai 

un Polijai. Personīgi man šī Erasmus+ mobilitāte ļāva attīstīt komunikācijas prasmes, iegūt jaunus 

kontaktus un pārrunāt attīstības iespējas ar citām augstskolām. 

 

Ekonomikas un Kultūras Augstskola varēs iegūt jaunus sadarbības partnerus Erasmus + mobilitātes 

ietvaros, veidot workshopus un vieslekcijas sadarbībā ar Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. 

Lielākie izaicinājumi – neuzskatu, ka tādi pastāvēja, viss noritēja ļoti raiti un profesionāli, neradot 

stresu vai diskomfortu. 

 

Es ieteiktu savlaicīgi izpētīt augstskolas, kuras piedalīsies Erasmus+ mobilitātes pasākumā, sagatavot 

labu prezentāciju par sev aktuālu tēmu un savu augstskolu. 

 

Manuprāt, svarīgi ir izpētīt valsti un kultūru, kurā atradīsieties. Iespējamos maršrutus no viesnīcas uz 

nepieciešamo institūciju. 

 

  
 


