
Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes pieredzes stāsts 
Vārds, uzvārds: Līga Balode 

Nosūtošā augstskola: Starptau;skā Kosmetoloģijas koledža 

Darbības joma augstskolā: docente 

Mobilitātes valsts: Lietuva 

Uzņemošā ins;tūcija: SMK koledžas filiāle Kauņā (Vytauto ave. 23, Kaunos) 

Personāla pilnveides veids: Erasmus+ personāla pilnveides mobilitāte 

Mobilitātes periods: 27.09-29.09. 2021 

Projekta Erasmus+ ietvaros man bija iespēja vieso;es SMK koledžā, kas atrodas Kauņā. Šāda 
profesionālās pilnveides mobilitāte ļauj uzlabot komunikācijas un pasniegšanas prasmes, kas 
ir ļo; svarīgas darbā ar studen;em. 

Saziņa no;ka ar Lietuvas kolēģiem Kauņā un Klaipēdā, kur bāzēta SMK koledžas ERASMUS 
koordinatori. Komunikācija gan mobilitātes sagatavošanās periodā, gan tās laikā un pēc tam 
vienmēr bija pa^kama un atbalstoša, nodrošinot visu nepieciešamo. 

SMK ir dibināta gandrīz pirms 30 gadiem, 1994. gadā, un pašlaik tai ir trīs filiāles Viļņā, 
Klaipēdā un Kauņā. Koledža piedāvā 17 studiju programmas, ieskaitot estē;sko 
kosmetoloģiju, bet arī jurisprudence, finanses, viesmīlības serviss, mārke;ngs, tūrisms, 
mul;mediji u.c. Šobrīd tajā studē 4500 studentu.  

Šogad SMK Universitāte piedāvā jaunu studiju programmu – māszinības. 

Kauņas filiāle pašlaik atrodas uz vienas no pilsētas centrālajām ielām, kur ir ierobežota telpu 
ie;lpība, tāpēc vēl šajā akadēmiskajā gadā koledža plāno pārcel;es uz plašākām telpām, lai 
nodrošinātu vēl labāku studiju kvalitā;.  

Viesošanās laikā man bija iespēja iepazī;es ar 
koledžas infrastruktūru, mācību un prak;sko 
nodarbību telpām un tur nodrošinātajām prasmēm. 
Tā kā dzīvojam COVID-19 pandēmijas apstākļos 
koledžā bija sastopami ļo; maz studentu, kuri 
ieradušies uz prak;skajām nodarbībām. Katra 
studentu grupa noteiktā dienā ierodas uz šīm 
nodarbībām, kas tad viņiem no;ek visu dienu, lai 
nākamajā dienā atkal cita grupa varētu nākt 
prak;zē;es, tā ;ek nodrošināta studiju 
nepārtrauk^ba. Teorē;skās nodarbības savukārt 
no;ek afālinā;. Un arī es, fiziski atrodo;es Ķauņā, 
lekciju vadīju neklā;enē, bet tas deva iespēja tajā 
piedalī;es studen;em no visām trim filiālēm, kas ir 
ļo; pozi^vs efekts šai afālinātajai dzīvei. 

Viesošanās Kauņā ir s;prinājusi Starptau;skās 
kosmetoloģijas koledžas un SMK kontaktus un 
nākotnē noteik; varētu veicināt turpmāku 



profesionālo sadarbību. 

Galvenie izaicinājumi, ar kuriem saskāros, gatavojot lekcijas ERASMUS programmas ietveros, 
ir prezentācijas angļu valodā sagatavošana un to ievērojamais apjoms, jo pašlaik ikdienā 
akadēmiskais darbs ar studen;em noris ;kai latviešu valodā. Tāpat izaicinoši ir lekciju 
veidošana, precīzi nezinot auditorijas iepriekšējās zināšanas un arī intereses, kas noteik; 
vienmēr palīdz sagatavo;es konkrētai prezentācijai. 

ERASMUS+ mobilitāte ir vēr^ga pieredze, 
kas ļauj pilnveidot profesionālās un arī 
komunikācijas iemaņas. 

Labprāt mobilitā; iesaku arī ci;em 
kolēģiem, vispirms jau, lai gūtu 
aps;prinājumu savām spējām, strādājot 
neikdienišķos apstākļos, kā arī pilnveidot 
prasmes un gūt pieredzi par profesionālo 
darbību citā vals^, kā arī iepazītu citu 
kultūru un smeltos iedvesmu tālākam 
darbam. No;cēt sev! 

Fotogrāfijās kopā ar Almu Zažeckieni, studiju programmu vadītāju SMK Kauņas filiālē 


