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Došanās Erasmus+ docēšanas mobilitātē ir lieliska pieredze, kas ļauj paplašināt izpratni par 

Eiropas izglītības nozarē notiekošo, tieši un praktiski satiekot studentus citās valstīs. Tas ļauj 

arī uzlabot un atsvaidzināt savu kursu saturu un docēšanas veidu, jo pasniegšana un materiālu 

gatavošana citā valodā dod iespēju novērtēt un atsvaidzināt lekciju saturu. 

Šīs mobilitātes ietvaros CTL 

Eurocollege studentus 

iepazīstināju ar divām 

tēmām: “Mākslīgā intelekta 

juridiskie, ētiskie un praktiski 

aspekti” un “Personas datu 

aizsardzība digitālajās 

tehnoloģijās ”. Par mākslīgo 

intelektu stāstīju studentiem 

klātienes lekcijās, kā arī 

vadīju praktiskos darbus 

vienkārša neironu tīkla 

digitālā izveidē. Savukārt par 

personas datu aizsardzību 

stāstīju tiešsaistes lekcijas 

formātā. 

Klātienes lekcijās piedalījās 

IT studiju programmas 

studenti. Savukārt tiešsaistes 

lekcija bija atvērta visiem 

interesentiem, un bez dažādu 

programmu studentiem, to 

noklausījās arī vairāki 

mācībspēki.  

Tā kā mākslīgais intelekts ir 

aktuāls visās dzīves jomās, un spēja to izprast un programmēt varētu būt viena no top 

pieprasītajām zināšanām IT speciālistiem, tad Kipras studenti ar interesi un aizrautību 

piedalījās nodarbībā, kā arī ar lielu pašiniciatīvu darbojās praktisko darbu laikā. 

http://www.ctleuro.ac.cy/en/


Alberta koledža ar CTL Eurocollege sadarbojas jau kopš 2019. gada. Sadarbības gaitā ir 

notikuši regulāri mobilitātes braucieni abās koledžās, kā arī ir izstrādātas vairākas zinātniskās 

publikācijas. Tā kā sadarbība tika uzsākta pavisam īsi pirms Covid krīzes, un piedalījos 

pirmajā braucienā, kad tika likti pamati šai ciešajai sadarbībai, tad šogad, kad ceļošana atkal 

kļuva iespējama, šķita, ka došanās apciemot kolēģus Kiprā ir pašsaprotama izvēle. 

CTL Eurocollege ir 

starptautiska koledža, tāpēc, 

lai gan nodarbības notika 

angļu valodā, koledžas 

studentiem, un 

mācībspēkiem tā ir ikdienas 

komunikācijas valoda. 

Savukārt man pasniegšana 

angļu valodā ļāva 

atsvaidzināt nozares 

angliskās terminoloģijas 

zināšanas, kā arī patrenēt 

ilgstošu runāšanu un 

domāšanu. 

CTL Eurocollege struktūra, 

studentu skaits un īstenotās 

programmas ir ļoti līdzīgas 

Alberta koledžai. Manuprāt, 

arī darba stils un iekšējā 

komunikācija ir ļoti līdzīgi, 

tāpēc ir ļoti viegli 

komunicēt ar uzņemošās 

koledžas administrāciju, kā 

arī var nojaust, ko viņi 

sagaida no tevis, un ko 

varētu sagaidīt no viņiem. 

Liels paldies Alberta koledžai, kas dod pasniedzējiem iespēju piedalīties šajās mobilitātēs. 

Erasmus+ nosacījumi ir ļoti draudzīgi un salīdzinoši vienkārši. Finansiāli par visiem 

braukšanas laika tēriņiem parūpējas Erasmus+ grants. Gan lidojumu, gan dzīvošanu, gan 

ikdienas izdevumus, īpaši netaupot, var viegli nosegt ar to. Savukārt pēc mobilitātes 

iesniedzamie dokumenti ir viegli noformējumi, un vairāk tiek veltīti akadēmiskajā jomā 

padarītajam. 

 

 



 

 


