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Angļu filoloģijas BSP studentes Ievas Nizinskas stāsts 
 Mana trešā studiju gada(2015./16) pavasara semestris tika aizvadīts Norvēģijas dienvidu pilsētā 

Kristiansandā, pateicoties Erasmus+ apmaiņas studiju iespējai. Šo periodu tagad uzskatu par 

visaizraujošāko notikumu manā studiju laikā. Piedalīšanās ERASMUS+ programmā ir paplašinājusi 

manu redzesloku par izglītības metožu un kvalitātes atšķirībām Latvijā un Norvēģijā.  

Agderas Universitāte ārzemju studentus uzņēma ļoti viesmīlīgi. Studentu kopiena Erasmus  

Student Network (ESN Agder) jau pirms atbraukšanas rūpējās, lai jaunie studenti iepazītos ar 

nepieciešamo informāciju un palīdzēja ievākties studentu kopmītnēs atbraukšanas dienā, kā arī 

brīvprātīgi organizēja orientēšanos pa skolas teritoriju (kampus) un pilsētu. Dzīvesvieta, lai arī 

izmaksāja pusi no piešķirtās stipedijas, attiecīgi bija ļoti labā kvalitātē un komfortabla: katram bija 

piešķirta sava personīgā istaba un jādalās bija tikai ar virtuvi. Es dzīvoju piecpadsmit minūšu gājiena 

attālumā no Universitātes kopā gan ar vietējiem, gan ārzemju studentiem no visas pasaules, ne tikai 

Eiropas. Salīdzinot personīgos pieredzes stāstus no dažādiem studentiem, radās iespaids, ka Agderā 

studentu dzīve bija saliedētāka nekā, piemēram, Oslo Universitātē, jo Kristiansanda ir maza pilsēta 

un studenti no vairākam fakultātēm biežāk tiekas galvenajā ēkā starp lekcijām un kopīgos 

pasākumos. 

 Mana lielākā motivācija, kāpēc izvēlējos studēt tieši Norvēģijā, bija manas studiju 

programmas apakšvirziens- Skandināvistika. Vēlējos tuvāk iepazīties ar kultūru, kuru studēju, un 

vēlos iedrošināt arī citus studentus apmaiņas programmā doties uz šo universitāti, jo norvēģu valodas 

nezināšana nav barjera. Agderas Universitātē lielākais vairums studentu nezināja Norvēģu valodu un 

studēja pavisam citās jomās, taču, ja bija vēlme, visiem bija iespēja apmeklēt valodas kursus 

iesācējiem.   

Vislielākais pārsteigums bija tieši studiju apjoma ziņā, jo tas krietni atšķiras no LU: visi 

vienā semestrī mācās tikai divus līdz trīs kursus, jo tie vidēji ir 10 līdz 15 ECTS vērti. Turklāt 

lekcijas notiek salīdzinoši retāk kā LU, jo liels darbs ir jāiegulda patstāvīgā darbā: mācoties mājās, 

modernajā UiA bibliotēkā ar iespaidīgiem e-resursiem, vai speciāli paredzētās studentu grupu darba 

telpās, kas izvietotas gan galvenajā ēkā, gan izkliedētas viscaur kampusā. Lai arī domāju, ka studijas 

rudens semestrī vairāk būtu atbildušas manai trešā gada programmai, gluži veiksmīgi atradu sev 

piemērotus kursus arī pavasarī: ‘Norvēģu valoda laikā un telpā’, kas bija par norvēģu valodas vēsturi 

un dialektiem, un ‘Zinātnes, lingvistikas un tulkošanas teorija’, kas, kā jau var secināt pēc 

nosaukuma, ietvēra plašu mācību materiālu.  

No sirds iesaku izmantot Erasmus apmaiņas programmas piedāvātās iespējas, jo studēšana 

ārzemēs gan atdzīvina ceļotkāri, kultūrizpratni, un studētprieku, gan ļauj iegūt pilnīgi jaunu skatu uz 

dzīvi. Esmu ļoti pateicīga par šo LU doto iespēju, jo šie 5 mēneši Agderā man šķiet kā vesels mūžs, 

kas pilns jaunu pieredžu, neaizmirstamu atmiņu, un jaunu draugu, kas man paliks visu mūžu.  


