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Erasmus+ programmas personāla docēšanas un pilnveides mobilitātē piedalījos, lai 

iegūtu pieredzi Libertas Starptautiskās universitātes  mācību procesa norisē. Erasmus+ 

personāla docēšanas un pilnveides mobilitāte augstskolu mācībspēkiem ir lieliska iespēja 

pieredzes apmaiņai. Tas dod pārliecību par spējām iekļauties dažādās mācību situācijās, ar 

dažādu studentu kontingentu. 

 Šajā mobilitātē devos kopā ar savu kolēģi Kristu Aigu Buciku.  Mūsu apmeklējuma 

mērķis bija lekciju prezentēšana Libertas Straptautiskās universitātes 3.studiju kursa 

fizioterapijas programmas studentiem, kā arī iepazīties ar studiju procesa norisi šajā 

universitātē. Mūsu lekcijas noritēja nevis pašā universitātē, bet psihoneiroloģiskājā slimnīcā 

Vrapčē (Zagrebas pilsētas daļa), kas ir universitātes sadarbības slimnīca un šobrīd prakse 

norit topošajiem fizioterapeitiem. Mobilitātes pirmajā dienā pirms lekcijas apmklējām 

slimnīcu. Lai gan ar Covid-19 saistīto ierobežojumu dēļ ar pacientiem netikāmies, toties 

atmiņā spilgti palicis kolorītais slimnīcas muzejs un askētiskās pusdienas slimnīcas ēdnīcā. 

Otrajā mobiltātes dienā devāmies uz pašu universitāti, kas ir vecākā un lielākā privātā 

universitāte visā Horvātijā ar 16 dažādām fakultātēm. Libertas universitātei ir spēcīga 

sadarbība ar vecāko privāto augstskolu Latvijā – Turību. Tagad arī mēs - SKK esam 

sadarbības partneri.  

           Galvenais mobilitātes mērķis bija docēšana. Ar Kristu gatavojām prezentācijas par 

tēmām, kas varētu būt aktuālas šodien un fizioterapeitiem. Krista prezentēja par to, kā šobrīd 

notir fizioteraeita ikdiena slimnīcā Covid-19 un intensīvās terapijas nodaļā –”Covid-19 

rehabilitācija”. Prezentācijas laikā studentiem bija iespēja pašiem praktiski apgūt pacientu 

pozicionēšanu un drenāžas pozas.  



            Manas prezentācijas ” Modificējamie un nemodificējamie faktori dzīves kvalitātes 

nodrošināšanā” laikā gan teorētiski apguva zināšanas, gan praktiski veica dažādas tehnikas, 

kuras iespējams ne tikai rekomendēt pacientiem, bet arī pielietot paši ikdienas ieradumu 

veidošanā, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti.  

            Lai gan sākotnēji studenti bija diezgan atturīgi, praktiskajā darbā iesaistījās aktīvi un 

ar interesi. 

            Starptautiskā kosmetoloģijas koledža ir ieguvusi vēl vienu lielisku ārzemju sadarbības 

partneri, kas dod iespēju studentiem doties ārzemju mobilitātē uz skaistu valsti. Šādi 

apmaiņas braucieni ļauj studentiem komunicēt par savu specialitāti angļu valodā un gūt 

priekšstatu, kā būtu mācīties internacionālā vidē, kas noteikti būtu noderīgi turpinot 

Erasmus+ prakses mobilitātē.  

 Kolēģus, kuriem būs nākotnē  iespēja izmantot Erasmus+ mobilitāti, aicinu izmantot 

šo izaicinājumu, piedaloties ar dažādām lekcijām, jo tas ir iespaidīgs profesionālās pilnveides 

solis. Tāpat šādā pieredzes apmaiņā ir iespēja redzēt un ieviest savā profesonāla ikdienā labās 

prakses piemērus, kas nodrošinās mūsus studentiem pilnvērtīgāku un daudzveidīgāku 

redzējumu uz savu profesiju.  
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