
VESALIUS  KOLEDŽĀ

Alberta koledžas studentu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vesalius koledžu Briselē



ŠĪ BRAUCIENA IEMESLS UN MĒRĶI 

Projektu vadības lekciju kursa beigu eksāmens bija 
sagatavot projektu par pieredzes apmaiņas braucienu uz 
kādu no Eiropas Savienības koledžām, ko Alberta 
koledža pilnībā sponsorētu.

Mūsu projekta komanda izvēlējās Beļģiju gan dēļ tās 
garšīgās šokolādes, gan dēļ alus šķirnu daudzuma, gan 
arī tās labas izglītības sistēmas dēļ.

Vesalius koledžu izvēlējāmies tāpēc, ka tajā ir 
komunikācijas studiju programma, kas atbilst mūsu 
Sabiedrisko attiecību programmai.

Mūsu mērķi bija iepazīties ar Vesalius koledžas 
pārstāvjiem, dalīties studēšanas pieredzē un nodibināt 
kontaktus turpmākai sadarbībai.



 NEDAUDZ PAR ….
Vesalius koledža strādā Briseles brīvās universitātes paspārnē un 

piedāvā 3 bakalaura studiju programmas: Biznesa vadības, 

komunikāciju un starptautisko sakaru studiju programmas. 

Koledžā mācās studenti no visas pasaules, tai skaitā arī Āfrikas un 

Dienvidamerikas, taču, pagaidām, neviena no Latvijas. Visas lekcijas 

notiek tikai angļu valodā, izņemot valodu mācības, protams. 

Koledža labprāt uzņem jaunus studentus, taču studiju maksa ne 

katram var būt pa kabatai – tā ir ap €10,400 gadā.  

Mums, Alberta koledžā, riktīgi paveicās!   



Fotoreportāža no Briseles 



Ierašanās Briselē. Sigita: Mieru, tikai mieru, es zinu ceļu uz hosteli! 



Sigita: Oj, nu labi, ieskatīsimies kartē... 



Hostelim jābūt te pat, aiz stūra... 



Čurājošais puisēns un projekta komanda



Vidēji, pusdienas Briselē izmaksā ap €20. Nav brīnums, ka restorānu iela ir tukša.



Kamēr meklējām kur var paēst lētāk, izbaudījām Briseles arhitektūru



Šeit dzīvo Beļģijas karalis. Laikam labi dzīvo!



Belģijas lepnums I



Beļģijas lepnums II - Čurājošā Brisele



Protams, mēs ne tikai meklējām kur var lētāk paēst un izbaudījām vietējo arhitektūru, bet arī 
apciemojām Vesalius koledžu



Saruna ar koledžas apmaiņas studiju programmas direktori Virgīniju Gofo. 10,400 Eiro gadā? 
Pie Jums vēl labu laiku nemācīsies studenti no Latvijas...



Gaidam žurnālistikas pasniedzēju pieticīgajā koledžas auditorijā. 
Jā, tā jums nav Alberta koledža!



Dodamies uz mārketinga lekciju. Pietrūkst tikai mūzikas pavadījuma.



   Egita iejūtas Vesalius koledžas sejas lomā



Dodamies mājās. Beļģijā ir labi, bet Alberta koledžā labāk!


