
Erasmus+ programmas mobilitātes dalībnieku pieredze 2021. gadā 

(akadēmiskais personāls) 

 

Uzņemošā augstskola: Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management, 

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

Mobilitātes dalībnieks: Oksana Lentjušenkova 

Mobilitātes perioda ilgums virtuālā mobilitāte 04.01.2021. 

Mobilitātes veids: docēšanas mobilitāte 

 
 

 

Esmu piedalījusies mobilitātes programmā vairākas reizes, bet 

virtuāli piedalījos pirmo reizi. Skaidri zināju, ka nodarbības 

vadīšana attālināti prasa citu pieeju gan materiālu sagatavošanā, 

gan arī to pasniegšana auditorijai. Ņemot vēra desmit gadu 

pieredzi attālināto nodarbību vadīšanā jau pirms nodarbībām 

veicu sagatavošanas darbus, t.i.: noskaidroju studentu grupu 

sastāvu un skaitu, pārskatīju nodarbību saturu, formulēju 

patstāvīgo darbu uzdevumu, noskaidroju kādā platformā notiks 

nodarbības. 

 

Dienu pirms lekcijas testēju platformu, izmantojot iepriekš 

atsūtītos pieejas datus. Viss strādāja lieliski. Taču zinot riskus, 

kuri var ietekmēt lekciju kvalitāti, laicīgi sagatavoju plānu „B” 

☺ Paņemu arī planšetdatoru, kurā lejupielādēju visus lekciju 

materiālus un instalēju Zoom, lai varētu ātri pieslēgties, ja 

radīsies problēmas ar datoru. 

Lekcijas laikā tehnika strādāja bez problēmām. Lekcijas 

apmeklējums bija labs: pieslēdzas 27 maģistra studenti, kuri 

aktīvi atbildēja uz maniem jautājumiem un uzdeva jautājumus 

man. Beigās izdevās arī diskutēt par intelektuālā kapitāla vadības 

aspektiem dažādos uzņēmumos. Bija patīkami saņemt arī 

pateicības vārdus no studentiem un uzņemošas augstskolas 

mācībspēkiem. 

 

Virtuālās mobilitātes pluss ir laika ekonomija uz ceļu, bet mīnuss 

ir tas, ka nav iespējas redzēt visu auditoriju uzreiz un brīvi 

komunicēt ar studentiem, redzot viņu acis. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Uzņemošā augstskola: Viļņas Tehnoloģiju un Dizaina koledža (Antakalnio g. 54; Vilnius 10303), 

LIETUVA 

Mobilitātes dalībnieks: Kitija Almane 

Mobilitātes perioda ilgums: virtuālā mobilitāte - 07.12.2021.-10.12.2021. 

Mobilitātes veids: Personāla pilnveides mobilitāte 

 

Izlēmu piedalīties Erasmus+ piedāvātajā mobilitātē, lai iepazītos ar sadarbības valstu dizaina programmām, 

uzklausītu ieteikumus mācību procesa uzlabošanā, kā arī apmaintos ar viedokļiem starp nozares 

profesionāļiem.  

Mobilitātes perioda laikā apguvu dažādas kolēģu veidotas lekcijas, piedalījos diskusijās un foto workshopā, 

ko vadīja Giedrius Bagaliūnas, kā arī piedalījos dizaina nodaļas veidotajā seminārā. Pieredze gan mobilitātes 

laikā , gan pēc tās bija pozitīva, jo man tika piedāvāta iespēja doties klātienē uz Viļņas  Tehnoloģiju un dizaina 

koledžu, lai personīgi iepazītos ar profesoriem un un vērot studiju darba gaitu un vidi. Viens no lielākajiem 

ieguvumiem, protams, bija iespēja novērtēt studiju procesu un profesoru darbu cita vidē, kā arī uzklausīt 

lekcijas un viedokļus par dažādām jaunām un dizainā aktuālām tēmām, kas man kā pedagogam ir ļoti nozīmīgi.  

Pie manas augstākās izglītības iestādes ieguvumiem noteikti var pieminēt pozitīvu atgriezeniskās saites 

veidošanu ar profesionālu sadarbības partneru augstskolu, pedagogu pieredzes paplašināšanu un prasmju 

pilnveidošanu. Dalība šajā un šim līdzīgos projektos papildina pasniedzēju zināšanas, pilnveido viņus kā jomas 

profesionāļus un ļauj iegūtās zināšanas nodot tālāk studentiem.  

Galvenie izaicinājumi ar ko saskaros mobilitātes ietvaros bija valodas barjera. Semināra dienā lielākā daļa 

ārzemju kolēģu prezentēja savus sagatavotos materiālus lietuviešu valodā, nevis angliski, kas radīja problēmas 

pilnvērtīgi uztvert informāciju. 

Kolēģiem, kas apsver piedalīties kādā Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātē noteikti iesaku to arī darīt 

un nebaidīties no kādām nepilnībām procesa laikā, jo šī pieredze ir neatsverams ieguldījums tālākā attīstībā 

un dod mums iespēju salīdzināt dažādas studiju pieejas un paņēmienus. Nenožēloju, ka izmantoju šo iespēju 

virtuāli iepazīties ar Viļņas Tehnoloģiju un Dizaina koledžas pasniedzējiem ,vadību, kā arī izvērtēšu iespēju 

atbildēt viņu aicinājumam nākotnē apmeklēt koledžu klātienē  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Mobilitātes dalībnieks: Inga Šīna 

Mobilitātes perioda ilgums: 12.10.2021-15.10.2021 

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 mācījusies 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 

Esmu guvusi saprašanu kā citas Universitātes darbojas Covid apstākļos. 

• 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! 

• par citiem aspektiem, kas Jums šķiet būtiski saistībā ar Jūsu Erasmus+ docēšanas mobilitātes periodu.  

EKA ieguvums no šīs mobilitātes programmas (no šī konkrētā brauciena) ir: jauni kontakti (potenciāli starptautiskās 

nedēļas dalībnieki Rīgā), jaunas kopēju projektu un publikāciju iespējas gan Latvijā, gan Slovākijā.   

Sakarā ar to, ka man ir liela pieredze darbā ar ārvalstu studentiem īpašu problēmu lekciju vadīšanā nebija, lai gan, 

protams, katra grupa ir atšķirīga – studenti interesējās par situāciju Latvijā tieši korporatīvās sociālās atbildības jomā.  

Kolēģiem, kuri nākotnē vēlas apmeklēt Žilinas universitāti iesaku sagatavot informāciju (statistisko, kā arī pētījumus) 

par situāciju Latvijā konkrētajā nozarē – gan studenti, gan kolēģi ir ļoti ieinteresēti, kā arī jau iepriekš pārdomāt 

iespējamās kopdarba formas.  

Kopumā ņemot, jāatzīst, ka šī vizīte ir bijusi veiksmīga gan akadēmiskā, gan praktiski profesionālā, gan personiskā ziņā. 

Noteikti apsvērtu iespēju atkal ceļot uz Žilinu un lasīt lekcijas slovāku studentiem.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzņemošā augstskola: Vilnius College of Technologies and Design 

Antakalnio St. 54, 10303 Vilnius, Lietuva 

Mobilitātes dalībnieks: Lāsma Bringina 

Mobilitātes perioda ilgums: virtuālā mobilitāte - 07.12.2021.-10.12.2021. 

Mobilitātes veids: personāla pilnveides mobilitāte 

 

 
Erasmus+ personāla pilnveides mobilitāte tika piedāvāta no nosūtošās augskolas. Iesaistoties mobilitātē 

velējos gūt ieskatu mācību procesa organizēšanā citviet, kā arī gūt jaunu informāciju nozares aktualitātēs, 

ko paredzēja rīkotājorganizācijas izsludinātās konferences saturs. 

 

Mabilitāte tika organizēta tiešsaistes platformā MS Teams, prezentāciju/semināru/ diskusiju veidā. 

Komunikācija ar nosūtošo un uzņemošo augskolu gan pirms, kā arī mobilitātes lakā bija laba. Laikus tika 

saņemta informācija par mobilitātes formu, programmas saturu, norises laikiem un vietu. 

 

Laika posmā no 7. līdz 9. decembrim Erasmus+ mācībspēku mobilitātes ietvaros tiešsaistes formātā apmeklēju 

dažādas lekcijas un seminārus, kas plaši iepazīstināja ar rīkotājorganizācijas pieredzi un labo praksi studentu 

mācību procesa īstenošānā, jaunu sadarbības formu veidošanu mācību procesā, attīstot studentu profesionālās 

iemaņas, veicinot nozaru sadarbību un aktualizējot citus aktuālus nozares attīstības jautājumus. Apmeklēto 

lekciju klāstā tika organizēti arī profesionālās pilnveides kursi, kā piemēram Ievads ilgas ekspozīcijas 

pielietošana un gaismas glezniecības fotogrāfija un Mobīlā talruņa fotogrāfija – kā uzņemt labus fotoattēlus 

fotogrāfa Giedrius Bagaliūnas vadībā. 

 

Iepazīstot rīkotājorganizācijas iesūtīto semināru un konferenšo programmu, lielākās ekspektācijas 

raisīja 3 konferences diena, kurā tika plānotas lekcijas tēmas Jaunas radošas iespējas dizainā ietvaros. 

Prezentāciju formā tika apskatītas tādas tēmas kā, dizaina ilgtspēja, vizuālā identitāte, publiskais dizains un IA/ 

AR dizainā šodien un rīt. Diemžēl šīs lekcijas ar īslaicīgiem izņēmumiem, tika vadītas lietuviski, par ko iepriekš 

netika informēts. Piedaloties konferencē varēju gūt tikai ieskatu vizuālajā 

grafikā, attēlos un pievienotajos video, kas kopumā mobilitāti liek vērtēt kā neveiksmīgu. 

 

Pēc apmeklētās personāla mobilitātes, ar gūto ieskatu un iedvesmām studiju procesa organizēšanā varu 

dalīties ar Ekamonikas un Kultūras augskolas, Dizaina nodaļas vadību,sniedot informāciju par uzņemošās 

augstskolas darbības sfērām un labo praksi studiju darba organizācijā, lai veicinātu savstarpēju sadarbību 

starp institūcijām un gūtu jaunu pieredzi, ko turpmāk var integrēt ikdienas darbā. 

 

 

  





  

 


