
Erasmus+ programmas  mobilitātes dalībnieku pieredze 2022. gadā (akadēmiskais 

personāls) 

 

 

 

Uzņemošā augstskola: Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela , adrese: Av. Dr. 

García Rogel, 0, 03300 Orihuela, Alicante, Spānija 

Mobilitātes dalībnieks: Rūdolfs Kārlis Demme 

Mobilitātes perioda ilgums 04.04.2022. - 08.04.2022. 

Mobilitātes veids: docēšanas mobilitātē  

 

Erasmus+ docēšānās mobilitātē izvēlējos piedalīties, lai paplašinātu savas lektora prasmes 

un pieredzes robežas. Vēlējos redzēt citas valsts mācīšanas procesus, kurus būtu iespējams 

implementēt savā ikdienas darbā.  

Mana pieredze ar nosūtošo un uzņemošo augstskolu bija teicama -  nosūtītāji – EKA - palīdzēja 

laicīgi sagatavoties braucienam, un saņēmēji laipni sagaidīja un palīdzēja iejusties jaunajā 

vidē. 

Šis brauciens noteikti palīdzēja uzlabot, nedaudz arī atjaunot, komunikācijas spējas kā angļu 

valodā, tā arī saziņā ar studentiem. Strādājot kopā ar studentiem no Spānijas, redzēju gan 

studentu stiprās, gan vājās puses, automātiski salidzinot  šīs pašas prasmes, kuras izrāda mani 

studenti. Redzēju jomas, kuras spāņu studentiem būtu jāatīsta vairāk, bet, kuras, ar lepnumu 

pie sevis zinot, mani studenti jau paši spēja radīt. Kopsadarbības procesā sev attīstīju izpratni 

par grupu darbnīcu (workshop) veidošanu, un, gūstot panākumus mācību braucienā, pacēlu 

arī savu pašapziņu. 

EKAS ieguvumi visnotaļ atspoguļosies no iegūtās darba pieredzes, nepieciešamības gadījumā, 

būtu gatavs veidot ar multimediju saistītus workshopus, kā arī vadīt šīs darbnīcas angļu 

valodā.  

Kā jau atrodoties citā valstī un kultūrā, lielākais izaicinājums ir komunikācija, ņemot vērā to, 

ka angļu valoda nav dzimtā valoda, un, bija redzams, ka spāņu studentiem angļu valoda 

sagādāja grūtības. Tomēr, vienkāršojot saziņu angļu valodā un pārejot uz vizuālo valodu, 

rādot un stāstot piemērus, ir iespējams atrast savstarpēju komunikācijas veidu.  

Kolēģiem, kuri apsver iespēju piedalītes Erasmus+ docēšanas mobilitātes programmā, kā 

praktisko padomu noteikti iesaku meklēt iespējamos risinājums, ja gadījumā ir jāsaskarās ar 

valodas barjeru; komunikāciju veidot un tikt saprastam ir iespējams visādos veidos. 

Atrodoties citā vidē, manuprāt, ir svarīgi mēģināt saprast un redzēt šo kultūru, pavadot laiku 

ar vietējiem pasniedzējiem, iedzīvotājiem.  

Kā citu aspektu, mana saņēmēju augstskola, var teikt, atradās tālu no lielpilsētas. Lai tur 

nokļūtu, bija jāmeklē risinājumi, kuros neietilpa sabiedriskā transporta opcijas. Ja 

vieslektors netiek sagaidīts pie lidostas, karte, vai norādes, kā nokļūt uz augs tskolu, padomi 

vietējās vides  - mākslas, muzeju, ēdināšanas jomā -  noteikti palīdzētu vieslektoram 

lietderīgi plānot laiku un mazinātu stresu.    



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzņemošā augstskola: Kaunas University of Applied Sciences (KUAS), Pramonės pr. 20, 

Kaunas, Lithuania, LIETUVA 

Mobilitātes dalībnieks: Baiba Guste 

Mobilitātes perioda ilgums 07.03.2022 - 10.03.2022. 

Mobilitātes veids: personāla pilnveides mobilitāte 
 

 
Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātē piedalījos, jo man EKA studiju programmas “Kultūras 

vadība” direktore Jeļena Budanceva piedāvāja piedalīties, iegūt jaunu pieredzi un papildināt savas 

zināšanas KUAS programmās. Dalība KUAS starptautiskajā nedēļā “ILGTSPĒJĪGA PIEEJA 

IZGLĪTĪBAI” (KUAS International Week “SUSTAINABLE APPROACH TO EDUCATION”) deva 

iespēju iepazīt KUAS dažādās programmas, stratēģiju un attīstības ieceres, sarunās ar citu  dažādu 

augstskolu pārstāvjiem varējām apmainīties ar iespējām ko sniedz ikkatra izglītības iestāde. Nozīmīga 

tikšanās un diskusija norisinājās KUAS Mākslas un izglītības fakultātē (Faculty of Arts and Education) ar šīs 

fakultātes vadītāju dr. Inga Valentinienė un Dizaina programmas koordinatoru Juozas Dundulis un citiem 

pasniedžejiem, kā rezultātā abpusēji vienojāmies par studentu un pasniedzēju tālāko sadarbību un 

piedalīšanos apmaiņas programmās. Viņi parādīja savu studentu darbus, darba telpas, akcentējot tieši 

dizaina studiju programmu un interjera dizainu. Šīs fakultātes dizaina studiju programmas mērķis ir 

sagatavot dizaina speciālistus, kas spēj plānot projektēšanas darbību, sagatavot un realizēt dizaina projektus. 

Manai profesionālai izaugsmei nozīmīgi bija iegūt pieredzi par mācību procesu KUAS programmās, kā arī nedaudz 

iepazīt Kauņas kā kultūras galvaspilsētas programmu. Tieši programmas “Interjera dizains” kursa “Arhitektūras 

un dizaina vēsture” ietvaros bija nozīmīgi iepazīt Kauņas modernisma arhitektūru un starptautisko izstādi 

“MODERNISMS NĀKOTNEI 360/365” (MODERNISM FOR THE FUTURE 360/365” , kur vairāk nekā 

divdesmit mākslinieki no piecām valstīm dažādos veidos ( maketi, fotogrāfijas, esejas utt.) rosināja domāt par  

arhitektūras mantojumu modernisma ēkā - Kauņas Centrālajā pastā, kur norisinājās izstāde. Savukārt programmas 

“Kultūras vadība” kursa “Pasaules mākslas vēsture” ietvaros varēju papildināt zināšanas par diviem 

ievērojamiem māksliniekiem Joko Ono un Viljamu Kentridžu. Viņu izstādēs varēja iegūt pieredzi par starptautisku 

pasākumu popularizēšanu, mārketingu, izstāžu anotāciju izveidi un par kultūras vērtību akcentēšanu piesaistot 

plašākas sabiedrības uzmanību. 

 

Paldies Ekonomikas un kultūras augstskolai par iespēju pilnveidoties un iegūt jaunu pieredzi Kaunas University 

of Applied Sciences (KUAS) augstskolā. 

 

Pielikumā foto no KUAS International Week “SUSTAINABLE APPROACH TO EDUCATION” 07.-

10.03.2022. 

 

     
Kaunas University of Applied Sciences (KUAS) Pramonės pr. 20, Kaunas 



 KUAS Foto darbnīca studiju darbam 

  KUAS Mākslas un izglītības fakultātē (Faculty of Arts and 

Education) Stikla dizaina nodarbība 

  KUAS Mākslas un izglītības fakultātes izstāžu zālē 

– no labās puses  KUAS Mākslas un izglītības fakultātes starptautisko programmu 

koordinatore Kristina Juodeikienė un fakultātes vadītāja Inga Valentinienė  



      Joko Ono (Yoko Ono) izstāde, instalācija “THE 

LEARNING GARDEN OF FREEDOM AND EX IT”  Lietuvas bankā (Bank of Lithuania 

Maironio g. 25, Kaunas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzņemošā augstskola: Kaunas University of Applied Sciences (KUAS), Pramonės pr. 20, 

Kaunas, Lithuania, LIETUVA 

Mobilitātes dalībnieks: Jeļena Budanceva 

Mobilitātes perioda ilgums 06.03.2022-11.03.2022 

Mobilitātes veids: personāla pilnveides mobilitāte 
 

 

Ekonomikas un kultūras augstskola aktīvi nesadarbojas ar augstskolu Kauno kolegija, bet pēc šīs 

mobilitātes ir plānots attīstīt sadarbību ERASMUS ietvaros, īpaši pasniedzēju apmaiņas jomā.  

No 7.03. līdz 11.03.Kauno kolegija rīkoja International staff week, kurā piedālījās mācībspēki no 

vairāk nekā 15 valstīm. 

Mobilitātes ietvaros bija iespēja apmeklēt dažādas lekcijas par ERASMUS projektiem un 

iespējamo sadarbību, apskatīt augstskolas dažādas lokācijas un fakultātes, kā arī piedalīties 

pasākumos.  

Apmeklējot Kauno kolegija Mākslas akadēmiju un tiekoties ar tās direktori un dažādu programmu 

vadītājiem, tika izrunāta iespējama sadarbība studentu apmaiņās ietvaros – gan Interjera dizaina, 

gan Kultūras vadības studentiem ir iespēja braukt uz Mākslas akadēmiju prakses ietvaros, kā arī 

būtu vēlams, lai arī Mākslas akadēmijas studenti varētu braukt uz EKA. Iespējama arī ir studentu 

dalība zinātniskajās konferencēs, kas mūsu abās augstskolās notiek angļu valodā. 

Otrs svarīgs šīs mobilitātes pienesums ir kontkatu uzņemšana ar Tūrisma un izklades vadības 

programmas vadītāju, kur Kultūras vadības studenti varētu braukt uz ERASMUS studiju 

mobilitāti.  

Ļoti svarīgs mobilitātes papildinājums bija iespējas apmeklēt Kaunas Eiropas galvaspilsētas 

kultūras norises – izcilas mākslas izstādes, kas jau tagad kā labas prakses piemēri tiek izmantoti 

lekciju kursā  Projektu vadība.  

Sadarbībā ar Kauno kolegija 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 ar Kauno 

kolegija, gan mācību, gan docēšanas mobilitāšu īstenošanai.  

Papildus tikšanām ar Kaunas kolegija pārstāvjiem esmu arī apmeklējusi Vilnius universitātes 

Kauņas filiāli, tiekoties ar maģistrantūras programmas Art management programmas vadītāju un 

vadošo pētnieci. Esam pārrunājušās iespējas mācībspēku apmaiņai, ņemot vērā ļoti līdzīgu 

programmas saturu abām programmām, kā arī iespējas veikt kopīgus pētījumus.  

 

 

 

 
 

Lekciju apmēklējums International week ietvaros 



 

 
Izstādes apmeklējums Kauno Kolegija Mākslas akadēmijā 

 

 

 
Japāņu mākslinieces JOKO ONO izstādes apmeklēšana 

 

 
Kaunas Kolegija vestībils pirms International week atklāšanas ceremonijas 

 


