
 

Alberta koledžas Erasmus docēšanas mobilitātes veiksmes stāsts 

2021./2022. studiju gads, 18. – 21. oktobris 

Vārds, uzvārds: Dita Štefenhagena 

Nosūtošā izglītības iestāde: Alberta koledža 

Mobilitātes valsts: Slovēnija 

Uzņemošā izglītības iestāde: Vadības un jurisprudences koledža, Ļubļana (MLC Management 

and Law College Ljubljana, https://www.mlcljubljana.com/en/), Tražaška cesta 207, 1000 

Ljubljana. 

Studiju priekšmets: docente, Dr. admin. Dita Štefenhagena, Profesionālā svešvaloda (angļu) 

Mobilitātes perioda ilgums: 3 dienas 

Slovēnija - valsts Centrāleiropā, pazīstama ar saviem kalniem, slēpošanas kūrortiem un 

ezeriem, ar līdzīgu iedzīvotāju skaitu kā Latvijā, nedaudz virs 2 miljoniem. Ļubļana ir Slovēnijas 

galvaspilsēta un lielākā universitāšu pilsēta valstī,  ar vairāk nekā 40 000 studējošajiem, radot 

pilsētā  īpašu jaunības un dzīvīguma vidi, kas jūtama,  pastaigājoties pa Ļubļanas vēsturiskajām 

ielām, kur baroka fasādes mijas ar 20. gadsimta arhitektūru.  

2022. gada 18. – 21. oktobrī man bija iespēja ar profesionālās svešvalodas (angļu) lekcijām  

Erasmus+ mobilitātes ietvaros uzstāties Vadības un jurisprudences koledžas fakultātē, kas ir 

neliela, autonomi strādājoša fakultāte un atdodas nedaudz ārpus Ļubļanas centra. Studējošie 

apgūst profesionālās augstākās izglītības zināšanas un prasmes uzņēmējdarbības vadībā, 

līderībā un komercdarbības likumdošanā. Piesaistot studējošos, fakultāte uzsver, ka studiju 

kursi veidoti, lai topošie uzņēmēji būtu zinoši, ar analītiskām, mārketinga un līderības 

prasmēm, kas ļautu veiksmīgi veidot attīstīt uzņēmējdarbību Slovēnijā un starptautiski.  

Tikšanās ar studentiem noritēja vēlās pēcpusdienās, vairāki no viņiem, līdzīgi kā Latvijā, 

paralēli studijām strādā. Lekciju mērķis – iepazīstināt Slovēnijas studējošos ar profesionālās 

angļu valodas pielietojumu uzņēmējdarbībā, sadarbojoties ar ārzemju partneriem un 

klientiem. Lekcijas tēmas ietvaros diskutējām par sabiedrisko attiecību un mārketinga 

digitalizācijas rīkiem, cilvēkresursu vadību uzņēmējdarbībā. Apskatījām populārākos 

profesionālās, lietišķās angļu valodas vārdu savienojumus un frāzes, ko studējošiem vajadzētu 

izmantot perspektīvā, uzstājoties starptautiskās konferencēs un sarunās ar potenciālajiem 

sadarbības partneriem un klientiem.  

Līdztekus pieredzei, ko iegūstam ERASMUS+ programmas ietvaros, strādājot ar studējošajiem 

citās ES valstīs, manuprāt, ne mazāk svarīga ir komunikācija ar mūsu ārzemju kolēģiem, 

pārrunājot akadēmiskās vides aspektus Latvijā un Slovēnijā, kā arī   iepazīstinot viens otru  ar 

kultūras, ekonomikas un sociālajiem jautājumiem. Mēs kļūstam zinošāki par citām valstīm, citu 

tautību cilvēkiem, paverot iespējas tālākai sadarbībai akadēmiskā vidē.  

MLC fakultāte manu pieredzes apmaiņu un tikšanos ar Slovēnijas studentiem  atspoguļo savā 

mājas lapā https://www.mlcljubljana.com/obiskala-nas-je-predavateljica-iz-litve/, un 

Facebook kontā. Paldies mūsu Slovēnijas partnerei Natja Lavrič, uni. dipl. prav. 

https://www.mlcljubljana.com/en/
https://www.mlcljubljana.com/obiskala-nas-je-predavateljica-iz-litve/


(natja.lavric@mlcljubljana.com), kura iepazīstināja mani ar fakultātes kolēģiem un 

studējošajiem, kā arī palīdzēja ar  ceļošanas un apmešanās vietas izvēli.  
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