
Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes pieredzes stāsts 

Vārds, uzvārds: Krista Aiga Bucika 
Nosūtošā augstskola: Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 
Darbības joma augstskolā: lektore 
Mobilitātes valsts: Horvātija 
Uzņemošā institūcija: Libertas Starptautiskā universitāte (Libertas International University), 
Zagreba 
Personāla pilnveides veids: Erasmus+ programmas personāla docēšanas un pilnveides 
mobilitāte 
Mobilitātes perioda ilgums: 5 dienas 

Erasmus+ personāla pilnveides mobilitāte sniedz iespēju pedagogiem gūt ieskatu, kā 
līdzīgas izglītības programmas tiek realizētas citās valstīs, kā arī dalīties ar savu pieredzi un 
zināšanām. Šādi braucieni ir lieliski pieredzes apmaiņas iespēja gan nosūtošajai, gan 
uzņemošajai pusei. 

Šoreiz galamērķis bija Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā. Viesojāmies Libertas 
Starptautiskajā universitātē ar mērķi vadīt vieslekcijas 3. kursa fizioterapijas studentiem. Pašu 
universitāti apskatīt izdevās tikai nedaudz, jo lekcijas notika Vrapčes psihoneiroloģiskajā 
slimnīcā (slimnīca Zagrebā, kurā studentiem notiek nodarbības). Libertas Starptautiskā 
universitāte ir salīdzinoši jauna, un tā kā tā ir privātā augstskola, tad visi studenti par savām 
studijām maksā paši. Aprunājoties ar universitātes adiministrāciju, noskaidrojām, ka 
pieprasījums uz dažādām universitātes programmām ir liels un studenti īpaši novērtē 
individuālo mācību pieeju, kas ir galvenā atšķirība šai universitātei no valsts universitātēm, 
kuras piedāvā līdzīgas mācību programmas. 

Apsverot potenciālās tēmas prezentācijai, izšķīros par mūsdienās aktuālu tēmu, par 
kuru studiju programmā noteikti vēl nerunā – Covid-19 rehabilitācija. Erasmus+ mobilitātes 
galvenais mērķis ir tieši pieredzes apmaiņa, un, manuprāt, šī tēma ļāva man to izdarīt, jo tā ir 
jauna un vēl līdz galam neizzināta tēma. Dalījos ar studentiem gan ar savām teorētiskajām 
zināšanām, gan ar praktisko darba pieredzi intensīvās terapijas nodaļās. Lekcijā iekļāvu arī 
dažādu praktisko tehniku demonstrācijas un aicināju studentus tās izmēģināt. 

Mana kolēģe Rūta Žagare prezentēja tēmu ”Modificējamie un nemodificējamie 
faktori dzīves kvalitātes nodrošināšanā”, kura īpaši aizrāva studentus, jo tika uzsvērta to 
aktualitāte tieši sportistu un ikdienā fiziski aktīvu cilvēku vidū. Arī Rūta savā lekcijā iekļāva 
daudz dažādas praktiskās demonstrācijas, kurās aicināja studentus aktīvi līdzdarboties! 

Lekciju vadīšana Libertas Starptautiskajā universitātē bija lieliska pieredze gan mums 
kā pedagogiem, gan arī uzņemošās augstskolas studentiem, jo kā paši studenti atzina – bieži 
lekcijas angļu valodā pie viņiem nenotiek. Šāda pieredze liek izkāpt no savas komforta zonas 
ne tikai svešvalodas dēļ, bet arī tāpēc, ka katrā valstī cilvēku mentalitāte var būt atšķirīga – 
tas, kas uzrunā un aizrauj Latvijas studentus, var nestrādāt citās valstīs, un otrādi.  

Kopumā mobilitāti Horvātiju noteikti vērtēju pozitīvi un ieteiktu šāda tipa iespēju 



izmantot arī citiem kolēģiem! Lai arī lekciju vadīšana ārzemēs ir izaicinājums, tas noteikti 
ļauj mums pilnveidoties kā pedagogiem, un tas ir mērķis uz kuru mēs visi ejam! 

 






