
 

 

Erasmus+ docēšanas mobilitātes dalībnieka pieredze: 

 

Informācija par docētāju un mobilitāti: 

 Vārds, uzvārds – Sergejs Akuličs  

 Vecums - 33 

 Dzimums – vīriešu  

 Nosūtošā augstskola – Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža  

 Mobilitātes valsts – Čehija  

 Uzņemošā augstskola – Tomas Bata University, Zlīnā 

 Studiju priekšmets – Farmakoloģija 

 Mobilitātes perioda ilgums – no 2019.gada 3.decembra līdz 7.decembrim 

 

Atsaucoties uz aicinājumu Erasmus+ docēšanas mobilitātē Tomas Bata University, Čehija 

(turpmāk – TBU) Tehnoloģijas fakultātē no Starptautiskās kosmetoloģijas koledžas (turpmāk tekstā 

– Koledža) dibinātājas Marika Ģedertes, es sapratu, ka līdz šim man vairāk nekā 10 gadu ilga pieredze 

augstākajā izglītībā ierobežojas ar Latviju, kurā esmu studējis pats un kurā esmu pasniedzis, taču, lai 

saprastu un izjustu, kā augstskolas strādā citur un kā tiek organizēti starptautiski pieredzes apmaiņas 

procesi, es gribu šādu pieredzi iegūt, lai to pielietotu gan docēšanas darbā, gan lietu organizēšanā.  

Informāciju par šo iespēju esmu savlaicīgi saņēmis no Koledžas, kā arī visu formalitāšu 

kārtošanu attiecībā uz pieteikumiem, līgumiem un kontaktiem nodrošināja Koledža. Man 2019.gada 

oktobrī tika piedāvāts elastīgs laika rāmis, kad varētu ieplānot mobilitāti, un, ņemot vērā darba plānus, 

izvēlējos to veikt 2019.gada decembrī, dodoties no Rīgas uz TBU 3.decembrīl lai no 4. līdz 

6.decembrim pasniegtu lekcijas farmakoloģijā par farmaceitiskās informācijas kvalitātes izvērtēšanu 

un pielietojumu TBU Tehnoloģijas fakultātes 1.kursa studentiem, kā arī papildus apmeklēt zinātniski 

pētnieciskās laboratorijas un apmainīties ar pieredzi par docēšanu, zinātniski pētniecisko darbu, 

izglītības organizāciju un saistītiem darbiem ar TBU Tehnoloģijas fakultātes mācībspēkiem.  

Šī pieredze lika man sagatavot un novadīt lekcijas farmakoloģijā angļu valodā, pieskaņojot 

tās TBU Tehnoloģijas fakultātes vajadzībām un programmas prasībām. Tā ir praktiskā pieredze ārpus 

ierastās vides un komforta zonas, kas ļauj apzināt savas stiprās un vājās puses pedagoģiskajā darbā. 

Izaicinājumu bija daudz - kā izveidot kontaktu gan ar citas augstskolas mācībspēkiem, gan ar 

studentiem, kuru dzimtā valoda nav angļu valoda, un kuri mani redz pirmo reizi relatīvi īso laika 

periodu, kā sagatavot interesantas lekcijas ar pievienotu vērtību studentiem, kuru mācību profils ir 

nedaudz atšķirīgs no Koledžas, kaut programmās ir ievērojama daļa kopīgo elementu. Šo pieredzi es 

uzskatu par veiksmīgu, saņemot pozitīvas atziņas gan no uzņemošās augstskolas mācībspēkiem - doc. 

Ing. Marián Lehocký, Ph.D. un doc. Ing. Věra Kašpárková, gan no studentiem.  

Ņemot vērā šo pozitīvo pieredzi, TBU mācībspēki ir izrādījuši lielu un aktīvo interesi 

piedāvāt studentiem doties izglītības apmaiņas programmā uz Koledžu, Latvijā. Lai varētu veiksmīgi 

identificēt kopīgas augstskolu programmu daļas, esam kopā ar TBU Tehnoloģijas fakultātes doc. Ing. 

Věra Kašpárková provizoriski analizējuši kursu aprakstus, kredītpunktu skaitu un iespējas saņemt 

apmācības angļu valodā. Līdz ar to turpmākās sarunas Koledžas un TBU mācībspēkiem varētu 

virzīties uz priekšu ātrāk.  

Es ar prieku piedalītos Erasmus+ docēšanas mobilitātes programmā gan atkārtoti uz TBU, 

gan uz citām augstskolām, ciktāl tādas iespējas tiktu piedāvātas un ciktāl to pieļautu darba plāni. Es 

varu ieteikt citiem mācībspēkiem uzdrošināties un aktīvi piedalīties mobilitātes programmā, lai 



 

 

bagātinātu savu docēšanas pieredzi, trenētu angļu valodas zināšanas un iegūtu plašāku skatījumu uz 

zinātniski pētniecisko darbu augstskolās. Pati ceļošana, pateicoties programmā piedāvātajiem 

resursiem, nav sarežģīta, formālo lietu kārtošana gulstas galvenokārt uz augstskolas administrāciju 

un savus resursus un laiku vari veltīt, lai kvalitatīvi sagatavotu un pasniegtu izvēlētu mācību 

materiālu. 

 

 

Dažas fotogrāfijas no mobilitātes: 

 

1. Blakus TBU rektorātam un konferenču centram 

 
  



 

 

 

2. Blakus TBU Tehnoloģijas fakultātei ar doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. 

 
 

 

3. Informācijas dēlis TBU Tehnoloģijas fakultātē par mācībām un mobilitātes programmām 

 



 

 

4. doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.rāda mācību laboratorijas un emulsiju pagatavošanas aparātu

 
 

5. Pirms manas lekcijas TBU Tehnoloģijas fakultātes 1.kursam 

 



 

 

6. Skats uz TBU Tehnoloģijas fakultāti un Zlīnas pilsētas centru no Zlīnas pašvaldības ēkas. 

 


