
Vārds, uzvārds: Vitālijs Romanovs 

Vecums: 35 gadi 

Dzimums: vīrietis 

Nosūtošā augstskola: Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 

Mobilitātes valsts: Lietuva 

Uzņemošā augstskola: Vilniaus Kolegija/University of Applied Scieneses, Didlaukio 
str. 45, Vilnius, LT-08303 

Studiju priekšmets: Kosmētikas ķīmija 

Mobilitātes perioda ilgums: 23.10.2019 – 25.10.2019 

Erasmus+ docēšanas mobilitātes pieredzes stāsts 

23.-25. oktobrī Erasmus+ docētāju mobilitātes ietvaros viesojos koledžas partnera 
augstskolā Vilnius Kolegija/ University of Applied Scieneses, kur 1. kursa studentiem 
vadīju lekciju studiju priekšmetā “Kosmētikas ķīmija”.  

Erasmus+ docēšanas mobilitātē nolēmu piedalīties tādēļ, ka saskatīju iespēju kā 
mācībspēks gūt jaunu pieredzi citā augstākās izglītības iestādē, citā valstī, lasot 
lekcijas citā valodā, kā arī lai iepazītos ar līdzīgu mācību programmu un 
mācībspēkiem kaimiņvalstī. Starptautiskajai Kosmetoloģijas koledžai (SKK)  šis ir 
jauns sadarbības partneris, un man šī bija pirmā Erasmus+ docēšanas mobilitāte. 
Vilnius Kolegija kosmetoloģijas katedras galvenās metodiķes Odeta Cesnueviciene un 
Ramune Sailiene  dalījās savā pieredzē un zināšanās. Viņas atbalstīja un lika justies 
komfortabli, uzņemot mūsu komandu. Mēs savstarpēji izbaudījām komunikācijas un 
saskarsmes mijiedarbību, kā arī guvām lielisku iespēju gan praktiski, gan saziņā 
dalīties ar pieredzi.  

Vadot lekciju, tika izmantota prezentācija ar teorētiskiem materiāliem, ķīmiskiem 
vienādojumiem, attēliem, kā arī video vizualizāciju. Tika veikta arī praktiskā daļa, kas 
tika veikta speciāli aprīkotās telpās. Studentes veica nepieciešamos aprēķinus un 
praktiski piedalījās ziepju vārīšanā. Praktiskā daļa kā studentēm, tā arī akadēmiskajam 
personālam likās īpaši vērtīga, jo vietējas prakses ietvaros šādas nodarbības netika 
veiktas, bet studentu vidē tas radīja pastiprinātu interesi un nepieciešamību īpaši 
iedziļināites apgūstamajā tematā.  

Kā docentam programmas akadēmiskais ieguvums ir pieredze uzstāties ārpus Latvijas 
robežām, jaunu sadarbības partneru iegūšana un svešvalodas prasmju atsvaidzinašana. 
Nozīmīga ir arī pieredzes apmaiņa par izmantotajiem literatūras avotiem, kas Latvijā 
valsts valodā ir ierobežotā daudzumā. Lektoriem ir iespēja iegūt jaunu informāciju, 



aizgūst dažādas idejas kā par lekciju saturu, tā arī organizatoriskiem aspektiem, ko 
vēlāk ir iespēja integrēt savās studiju programmās. Savukārt, SKK ieguvums ir 
lektoru izaugsme, teorētiskās bāzes bagātināšana un koledžas atpazīstamības 
veicināšana ārvalstīs.  

Tiem, kas tikai apsver iespēju piedalīties Erasmus+ docēšanas mobilitātē, iesaku 
piedalīties šajā programmā, jo tas sniedz iespēju iepazīt dažādu valstu kultūru, liek 
rast jaunus veidus, kā pielāgot tematu auditorijas interesēm. Tas veicina izglītības 
programmu dažādību un rodas iespēja dzirdēt gan ārvalstu lektoru, gan kolēģu 
viedokļus un vērtējumu, jo kolektīva dalība šādā programmā veicina sadarbības 
nepeiciešamību arī kolēģu starpā.  

 



 

 



 


