
Vārds, uzvārds: Gunita Vjatere 

Vecums: 35 

Dzimums: sieviete 

Nosūtošā augstskola: Starptautiskā kosmetoloģijas koledža 

Mobilitātes valsts: Polija 

Uzņemošā institūcija: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie (ul. Armii Krajowej 

7, 48-300 Nysa) 

Studiju priekšmets: Litoterapija 

Mobilitātes perioda ilgums: 04.11.2019.- 06.11.2019. 

 

 

Ārvalstu students augstskolā: svētība vai posts? 

(International Student at the University-blessing or a curse?) 

 

Ar šādu provokatīvu  uzsaukumu novembra sākumā  Nisas Augstskola (Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie), kas ir viena no astoņām SKK sadarbības 

partneraugstskolām Polijā, rīkoja starptautisko personāla apmācības nedēļu, kuras laikā 

ārvalstu sadarbības partneri (Slovākija, Rumānija, Bosnija un Hercegovina, Turcija, Kosova, 

Meksika, Latvija) varēja ne tikai iepazīstināt kolēģus un studentus ar pārstāvētajām 

izglītības iestādēm, bet arī piedalīties semināros un diskusijās par internacionalizāciju  

augstākajā izglītībā, tās lielākajiem izaicinājumiem un nākotnes perspektīvām. 

Starptautiskās nedēļas ietvaros viesi tika aicināti dalīties ar saviem labās prakses piemēriem 

ārvalstu studentu integrēšanā, dažādu pakalpojumu nodrošināšanā un ERASMUS 

programmu īstenošanā.  Tāpat ārvalstu dalībnieki tika aicināti vadīt vieslekcijas studentiem, 

daloties ar savām zināšanām un praktiskām iemaņām attiecīgo studiju kursu programmās.  

Šo iespēju izmantoju, lai kopīgi ar Kosmetoloģijas bakalaura 2. kursa studentēm 

dalītos teorētiskās zināšanās par organiskā minerāla dzintara izmantošanu medicīnā un 

estētiskajā kosmetoloģijā. Praktiski apguvām dažādas ķermeņa masāžas tehnikas, izmantojot 

Baltijas dzintara saturošus kosmētikas produktus. Biju patīkami pārsteigta par studentu lielo 

atsaucību, ieinteresētību un profesionālo sagatavotības līmeni, ņemot vērā, ka ķermeņa 

terapijas kursi, atbilstoši kosmetoloģijas programmas saturam, paredzēti tikai pēdējā studiju 

gadā. Nisas Augstskola kosmetoloģijas studentus nodrošina ar plašām, kvalitatīvi aprīkotām 

praktisko nodarbību telpām – ir atsevišķa telpa ķermeņa masāžām, sejas un ķermeņa 

elektroprocedūrām, kā arī mūsdienīga make-up un manikīra klase. Pati ēka atrodas vienā no 

sešām augstskolas atjaunotām, mūsdienīgi pielāgotām studiju ēkām ļoti skaistā, vēsturiskā 

un ainaviskā pilsētas vidē.  

Papildus vieslekciju vadīšanai un darbam ar studentiem, izmantoju iespēju piedalīties 

arī Nisas Augstskolas rīkotajā seminārā un diskusijā par internacionalizācijas procesiem 



izglītības iestādēs, studentu un personāla motivācijas mehānismiem un ārvalstu dalībnieku 

integrācijas pasākumiem. Seminārā piedalījās gan aicinātie ārvalstu viesi, gan Nisas 

Augstkolas administratīvais un ERASMUS biroja personāls, gan arī paši studenti. Semināra 

laikā tikām sadalīti vairākās darba grupās ar uzdevumu identificēt dažādus 

problēmjautājumus un piedāvāt risinājumus saistībā ar ārvalstu studentu integrācijas 

jautājumiem, personāla motivāciju un vienotas izpratnes veicināšanu starptautisku projektu 

līdzdalībā. No visām iesaistītajām pusēm diskusiju laikā izkristalizējās galvenais šķērslis 

veiksmīgas internacionalizācijas īstenošanai – valodas prasme un saziņa. Lai gan studentiem 

un personālam tiek piedāvātas plašas iespējas svešvalodu apguvei, tomēr tās pielietojums un 

valodas prasmju attīstība ir atkarīga no paša indivīda un  viņa aktīvās rīcības. Kā atzina 

semināra dalībnieki, tad nedrošība un pārliecības trūkums mazinās jau pie pirmās 

starptautiskās saziņas pieredzes, un šī pieredze motivē gan studentus, gan akadēmisko 

personālu iesaistīties arī turpmākos starptautiskajos projektos. Kā vēl viena būtiska atziņa 

seminārā izskanēja stratēģiskās vadības nepieciešamība internacionalizācijas kontekstā. Lai 

gan daudzas izglītības iestādes skaitliski apjomīgus starptautiskos projektus uztver kā 

lielisku platformu sava prestiža un  reitinga celšanai, daudz būtiskāka ir šo projektu un 

sadarbības jēgpilnā atdeve un iegūto rezultātu izmantošana iestādes mērķu sasniegšanā, kas, 

savukārt, apstiprina teicienu: “Labāk kvalitāte, nekā kvantitāte”. 

Nisas Augstskola ir valsts augstākās izglītības iestāde Polijas dienvidaustrumu 

reģionā, tikai 10 minūšu brauciena attālumā no Čehijas Republikas robežas. Augstskola 

kopumā piedāvā 15 studiju programmas bakalaura un maģistra studijās: inženierzinātnēs 

(arhitektūra, IT, inženierzinātņu vadība), medicīnas zinātnēs (neatliekamā medicīniskā 

palīdzība/glābējs, māszinības), veselības zinātnēs (kosmetoloģija, uzturzinātne, fiziskās 

sagatavotības treneris), finansu  un grāmatvedības programmā, iekšējās drošības 

programmā, kā arī vācu/ angļu filoloģijas programmās un džeza mūzikas bakalaura 

programmā. Augstskolā kopumā studē ap 3000 studentu un akadēmisko personālu pārstāv 

gandrīz  200 lektoru. Nisas Augstskola ļoti aktīvi izmanto ERASMUS projektu iespējas gan 

studentu apmaiņu programmās, gan personāla mobilitātē. Uz doto brīdi augstskolā studē 25 

ārvalstu studenti gan no Eiropas, gan citām pasaules valstīm, bet nākotnē Nisas Augstskola 

vēlas realizēt Starptautisku vasaras nometnes projektu, kurā tiktu aicināti piedalīties ārvalstu 

studenti no dažādām studiju programmām, ieskaitot kosmetoloģiju un citas veselības zinātņu 

programmas. 

 



           



 


