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2021. gada jūlijā ar kolēģi devāmies personāla vizītē uz Libertas Starptautisko universitāti (LSU) Dubrovniekos, Horvātijā, 

lai pārrunātu sadarbības iespējas starp koledžu un universitāti. 

LSU ir vecākā privātā universitāte Horvātijā. Tā izveidojās no Libertas biznesa skolas Zagrebā un DIU Libertas Starptautiskās 

universitātes Zagrebā un Dubrovnikā. 2016. gadā šīs abas iestādes apvienojās, un šodien Libertas Starptautiskā 

universitāte sastāv no četrām fakultātēm un biznesa skolas (Faculty of International Relations and Diplomacy, Faculty of 

International Business and Economics, Faculty of Health Sciences, Faculty of Film and Performing Arts, Libertas Business 

School). 

LSU Dubrovniekos atrodas pilsētas centrā, dažu soļu attālumā no ieejas vecpilsētā. Tur var ērti nokļūt ar jebkuru 

Dubrovnieku vietējo vai piepilsētas transportu. LSU piedāvā dienesta viesnīcu, kurā ir iespēja uzturēties studentiem. 

Līdz šim sadarbība ar LSU bijusi tikai elektroniski, jo tikai martā tika noslēgts sadarbības līgums. Vizītes mērķis bija iepazīt 

universitātes personālu, apskatīt telpas, pārrunāt sadarbību par studentu un lektoru apmaiņu, par sadarbību pētniecībā. 

Vizītes laikā pārrunājām studiju aktualitātes pandēmijas laikā, kā tiek nodrošināts studiju process attālināti. Runājām par 

izcilu kvalitātes nodrošināšanu jebkādos apstākļos, kā tiek piesaistīti studenti programmās, pārrunājām, kas ir galvenie 

izcilas izglītības stūrakmeņi. Abpusēji piekritām, ka liela nozīme ir izcilam personālam, kas spēj nodrošināt studentus ar 

praktisku pieredzi savā profesionālajā jomā. LSU strādā nozares profesionāļi, kuri praktizē pilsētas uzņēmumos un var 

dalīties ar praktiskiem piemēriem no savām darba gaitām. 



LSU tā pat kā SKK ir privāta izglītības iestāde un relatīvi neliela, līdz ar to var veidot individuālu pieeju katram klientam – 

studentam. LSU Dubrovnieku filiāles vadītājs minēja piemērus, ka pats garāmejot uzrunā studentus, pajautā, vai viss 

kārtībā. Ja saņem signālus, ka kādā jomā nav labi, piefiksē un reaģē, lai novērstu neatbilstību. Tiek veiktas aptaujas, kurās 

var novērtēt pedagoga darbu. Ja anketās parādās nelabvēlīgas atsauksmes, par to tiek pārrunāts ar pedagogu, kas varēja 

būt par iemelsu. 

Ļoti svarīgi ir noturēt izcilu kvalitāti, jo blakus universitātei atrodas valsts izglītības iestādes, kur par studijām nav jāmaksā. 

Sevišķi svarīgi tas ir pandēmijas laikā, kad daudziem studentiem ir samazinājušies ienākumi un jāizvērtē, kā tērēt savus 

līdzekļus – privātā vai valsts universitātē. Dubrovnieku pilsētas un arī Horvātījas iedzīvotāju ienākumi ļoti atkarīgi  no 

tūrisma plūsmas valstī. Ir pandēmijas laiks, ienākošais tūrisms ir kritiski samazinājies pēdējā gada laikā (2021. gadā tas ir 

bijis stipri labāks kā 2020). Daudziem studējošiem ienākumi ir samazinājušies. Līdz ar to arī studēšana privātā augstskolā 

nav vairs prioritāte. 

LSU lai piesaistītu studentus, izmanto “Karjeras dienu” principu. Tas nozīmē, ka universitātes pārstāvji dodas gan tuvākas 

apkārtnes, gan arī valsts vidējās izglītības iestādēm, kur prezentē iespēju studēt LSU. 

Mans lielākais ieguvums no mobilitātes ir personīgie kontakti un universitātes apskate klātienē. Man bija iespēja dalīties 

savā darba pieredzē un secināt, ka ir kopīgas vērtības par izcilu skolu. SKK no šīs mobilitātes iegūs personīgus kontaktus, 

iespēju ātrākai komunikācijai par pētniecību vai studentu un pedagogu mobilitāti. 

Esot Dubrovniekos, tiekoties ar LSU administrāciju un vietējiem iedzīvotājiem, varēju uzzināt ļoti daudz par tūrisma 

ekonomiku un pandēmijas ietekmi pilsētā. Pat neskatoties statistikas datus, varēja just, ka tūristu ir ļoti, ļoti maz. Jāpiebilst, 

ka Dubrovniku vecpilsētas nocietinājumi un krasta ainava ik gadu piesaista tūrisma masas. Liela ietekme ir faktam, ka 

pilsētā tika filmēts populārais seriāls “Troņu spēles”. Filmēšanas vietas ir ļoti iecienītas kā tūrisma apskates objekti.  

Vizītes nedēļā ielidojošo reisu skaits palielinājās ar katru dienu. To varēja redzēt gan lidostā, gan debesīs, gan runājot ar 

vietējiem, kuri spēja uzskaitīt, kādas lidmašīnas “šodien” ir nolaidušās. Liels zaudējums turismā pandēmijas laikā ir tas, ka 

neienāk kruīza kuģi. Senāk no kruīza kuģiem pilsētā ieplūda 10000 tūristu dienā. Pati ostā redzēju tikai vienu kruīza kuģi. 

Man ļoti patika ceļot pandēmijas laikā, jo visas populārās tūrisma vietas bija viegli pieejamas, bija iespēja nofotografēties 

bez liela pūļa aiz muguras. Restorānos brīvi galdiņi. Funikulieris, kur parasti tūristi stundām gaida rindu, lai uzbrauktu 

kalnā, bija bez rindas. Mīnuss – karstā laikā iekštelpās un transportā jālieto sejas maska. Daudzi tūrisma pakalpojumi nebija 

pieejami vai tos piedāvāja kā individuālos pakalpojumus. Tas nozīmē, ka pakalpojuma cenai varēja pieskaitīt +100 eiro. Kā 

arī citi pakalpojumi bija līdz 30% dārgāki. Tas ir saprotams, jo, piemēram, autobusu tūrēs nevar braukt 100% pilns 

autobuss. 

Erasmus+ mobilitātes laikā bija iespēja iepazīties ar Horvātijas iedzīvotājiem, apskatīt pilsētas un dabas kultūras bagātības. 

Mobilitāte ir lielisks veids praktizēt svešvalodu un dibināt kontaktus ar sadarbības partneriem. 

Vai bija izaicinājumi, gatavojoties mobilitātei un īstenojot to? Šī man nav pirmā mobilitāte, tāpēc izaicinājumu nebija. 

Izaicinājums bija ļoti banāls - salāgot vizīti, lai būtu derīgs vakcinācijas sertifikāts, lai nebūtu epidemioloģisku ierobežojumu 

apmeklēt Horvātiju. Kopumā viss izdevās lieliski. 

Visiem iesaku izmantot Erasmus+ mobilitātes iespējas, jo tā ir iespēja profesionāli pilnveidoties un iepazīt citas kultūras. 
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LSU auditorija Skats pa auditorijas logu uz vecpilsētu 
  

 

 
Informatīvie materiāli Gaitenī pie bibliotēkas – iespēja līdzi paņemt 
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