
ERASMUS + mobilitātes ietvaros SKK viesojās  Balikesir Universitātēs rīkotajā 
International Staff Week 2019 

Vārds uzvārds: Zane Paidere
Status SKK: Lektore

Darba pieredze SKK 6 gadi
Lekciju kursi: Materiālmācība, Kermeņa kosmētiskās procedūras, 

Sejas kosmētiskās procedūras
Nosūtošā augstskola: Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža

Darbības joma augstskolā: estētiskā kosmetoloģija
Mobilitātes valsts: Turcija, Edremit

Uzņemoša institūcija: Balikesir Universitāte
Mobilitātes perioda ilgums: 01.07.2019-05.07.2019 

Projekta Erasmus + ietvaros apmeklēju Turcijas valsti, kur salīdzinoši nelielā pil-
sētiņā, jūras krastā atrodas pilsēta Edremit, ar Balikesir Universitātei piederošu 
tūrisma fakultātei piederošu viesnīcu. 
Balikesir Universitāte reizi gadā rīko International Staff Week projektu, Šogad kopā 
piedalījās 15 valstis: Turcija University of Balikesir, Slovēnija TSC Maribor, Čehu re-
publika Mendel University  Brno, Itālija University of  Milan, Rumānija West Universi-
ty of Timisora, Polija West Pomeranian university of Technology, Slovākija Unıversıty 
of Economıcs ın Bratıslava un Unıversıty of Ljubljana. Faculty of Arts, Ukraina Lutsk 
natıonal technıcal unıversıty un Natıonal Technıcal Unıversıty of Ukraıne Igor Sıko-
rsky Kyıv Polytechnıc Instıtute, Ungārija Unıversıty of Pecs Medıcal School, Maķe-
donija South East European Unıversıty, Igaunija University of Tartu, Malaizija 
Unıversıtı Putra Malaysıa, Bulgārija Unıversıty of Velıko Tarnovo, Guanas republika 
Unıversıty of French Guiana un Latvija Starptautiskā kosmetoloģijas koledža.
Starptautiskās nedēļas ietvaros bija iespēja iepazīties ar visām 15 valstu pārstāvēta-
jām universitātēm ar salīdzinoši lielu pieredzi un student skaitu. Viena no ies-
paidīgākām dalības universitātēm likās Ungārijas Unıversıty of Pecs Medıcal 
School, kurai viena no vadošajām izglītības programām ir medicīna, lai studentiem 
būtu iespēja veiksmīgi praktizēt un realizēt rezidentūras. Universitātei pieder 10 
slimnīcas, kurās studenti praktizē kopā ar pieredzējušiem ārstiem viņu uzraudzībā. 
Šai universitātei ir izveidoti 33 klīniskie departamenti, 25 zinātnes departamenti – 
universitāte sadarbojas ar 30 valstīm studentu apmaiņas programām, ir izveidoti 
vairāki lekciju kursi angļu valodā veiksmīgākai studentu programas apmaiņai. 
Ļoti patīkami pārsteidza Igauņu University of Tartu kas ļoti veiksmīdi darbojas e-
vidē, līdzīgi kā SKK, igauņi strādā ar Mahara, Sisu@UT, LimeSurvey, Moodle un 
Panopto programmām, turklāt ir izveidojuši mūžiglītības programu e-mācības. Uni-
versitāte ir izveidoti un sertificēti ar E-learning quality mark vairāki lekciju kursi 
igauņu un angļu valodās, ko var apgūt neklātienes programmās. Kopumā ir izveidoti 
106 e-kursi. 
Pati Turcijas Balikesir universitāte Erasmus + programmā sadarbojas ar 25 valstīm 
123 mācību iestādēm studentu apmaiņā. Universitāte darbojas Foreign Students 
Programme, kas nodrošina ārvalstu studentiem bezmaksas izglītību, Erasmus + Ex-
change Programme (KA103), Erasmus + Projects, Mevlana Exchange programme 



Turcijas izveidota programa bezmaksas mācībām semestra ietvaros, Farabi Ex-
change Programme apmaiņas programa starp Turku universitātēm.  Balikesir univer-
sitāte ir valsts universitāte, kas dibināta 1922 gadā. Universitātē ir izveidotoi 4 in-
stitūti, skolas un koledžas. Kopā universitātē mācās 36 000 studentu 11 dažādās 
fakultātēs. Populārākās fakultātes Turcijā ir arhitektūra, medicīna, ekanomika, veter-
inārija un sociālās zinātnes. Mācības universitātē ilgst no 2-6 gadiem atkarībā no 
izvēlētās fakultātes. Medicīnas fakultāte līdzīgi kā Ungaŗijas universitātei ir apvieno-
ta ar hospitāli un no šī gada Balikesir universitāte lepojas, ka savā slimnīcā arī var 
sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Aktīvai mācību programai, lai sasniegtu 
labākus rezultātus, tika izveidotas nu jau kopumā 21 labarotorijas un izmeklējuma 
centri kvalitatīvākai medicīnas programas realizēšanai. Ērtākai studentu noklūšanai 
universitātē ir izveidota arī sava autobusu satiksme. Par cik universitātē ir salīdzi-
noši liels studentu skaits, ir izveidotas kopumā 94 studentu klubi, kas aktīvi iesaistās 
un darbojas dažādās valsts sociālajās programās. Universitāte aktīvi arī darbojas 
sporta sfērā, veiksmīgākai studentu sporta programas realizēšanai ir savas sporta 
halles un baseini. Turisma fakultātei ir izveidota viesnīca, kurā studenti var realizēt 
prakses programas un darboties tūristu apkalpošanas sfērā. Šajā viesnīcā tika arī 
organizēta International Staff Week nedēļa, kurā arī viesmīlīgi tika izmetināti visi 
Erasmus+ programmas dalībnieki. Viesnīcas plašajā konferenču telpā norisinājās 3 
dienu semināra programma.
Viesojoties un piedaloties šajā nedēļas programā, bija iespēja ieskatīties citu valstu 
kultūrā un mācību paraugos, kā Universitātes prezentē ne tikai savu mācību iestādi, 
bet vienlaicīgi prezentējot arī savu valsti, jo, ja vienuviet satiekas tik daudzas valstis, 
ne vienmēr mums ir izteikts priekštats par šīm valstīm, bet sanākot kopā vienā audi-
torijā, mēs spējam rast kopīgas intereses un veidot sadarbības iespējas.
Pārstāvot mūsu koledžu starptautiskajā nedēļā, ar lielāko prieku stādījām priekšā 
koledžas rīkoto starptautisko nedēļu, aicinot visas dalībvalstis nākamajā gadā 
viesoties pie mums SKK Latvijā.   
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