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ERASMUS apmaiņas studijas Oslo Universitātē (Universitetet i 

Oslo/ University of Oslo) 

Angļu filoloģijas BSP studenta Maksima Ivanova stāsts 

 

2012./2013. mācību gada rudens semestri pavadīju Norvēģijā, studējot Oslo 

Universitātē ERASMUS programmas ietvaros. Šajā periodā es gan ieguvu jaunas zināšanas 

un iepazinu citas valsts akadēmisko vidi, gan bagātināju savu kultūras apmaiņas pieredzi, jo 

studentu vide Oslo ir patiesi internacionāla. Piedalīšanās ERASMUS programmā arī ļāva 

pārliecināties, ka angļu filoloģijas bakalaura programma, kurā es studēju, sniedz kvalitatīvu 

izglītību, kas padara tās studentus konkurētspējīgus starptautiskā līmenī.  

Jau piesakoties studijām Oslo Universitātē, pievērsu uzmanību tam, ka šīs augstskolas 

informatīvajos materiālos īpašs uzsvars tika likts uz to, ka šī augstskola cenšas nodrošināt 

apmaiņas studentiem labus sadzīviskus apstākļus. Pēc ierašanās Norvēģijā varēju 

pārliecināties, ka visā visumā tas atbilst patiesībai: kopmītnes, ko piedāvāja augstskola, bija 

visai komfortablas, kā arī atradās netālu no universitātes galvenā kompleksa Bilndernā, kurā 

notika visas nodarbības. Sognas studentu ciemā, kurā dzīvoju, tradicionāli ir daudz 

ārzemnieku, un arī istabu bloks, kurā dzīvoju es, nebija izņēmums: mani kaimiņi bija gan 

no Norvēģijas, gan no mūsu kaimiņzemes Igaunijas, gan no Rietumeiropas, Vidusāzijas un 

Āfrikas. Dzīvojot kopā ar studentiem no visām pasaules malām, es bieži atcerējos mūsu 

fakultātes pasniedzēju dažkārt pieminēto atziņu, ka saziņā ir svarīgas ne tikai valodas 

zināšanas, bet arī spēja atrast kopsaucēju ar dažādu kultūru pārstāvjiem. Veiksmīga 

komunikācija ar kaimiņiem palīdzēja ātrāk adaptēties dzīvei Oslo: iepazīt pilsētu kopīgu 

ekskursiju laikā, organizēt sadzīvi tā, lai pat pie Norvēģijas ļoti augstajām dzīvošanas 

izmaksām pietiktu ar ERASMUS stipendiju.  

Studiju sistēma Oslo Universitātē visai atšķiras no LU: katru semestri students parasti 

apgūst tikai 3 priekšmetus, jo priekšmeti lielākoties ir 10 ECTS vērti, un katrā priekšmetā 

lielākoties ir tikai viena lekcija nedēļā. Pie šādas sistēmas uzsvars tiek likts uz patstāvīgām 

studijām, un tam ir gan pozitīvi, gan negatīvi aspekti. No vienas puses, ir vairāk laika, lai 

lasītu gan pamata, gan papildus studiju literatūru; no otras puses, mazāka auditorijas stundu 

skaita dēļ studentu kontakts ar pasniedzēju ir vājāks nekā, piemēram, LU. Bija jārēķinās arī 

ar to, ka regulāru konsultāciju, kuru laikā varētu apspriest interesējošus jautājumus ar 

pasniedzēju, gandrīz nebija: tie, kam tās bija nepieciešamas, par tām varēja vienoties 

individuāli. Līdz ar to vitāli svarīgs bija darbs milzīgajā Georga Svedrupa bibliotēkā, kurā 
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varēja atrast ļoti daudz grāmatu par visām interesējošām tēmām. Sistemātiski strādājot gan 

tur, gan ar līdzi paņemtajiem materiāliem manā istabā kopmītnēs, sasniedzu mērķi, ko sev 

izvirzīju: ieguvu augstāko gala atzīmi visos priekšmetos, kas man bija jāapgūst Oslo 

Universitātē. Iespējams, ka tiem, kas uztver ERASMUS apmaiņu kā izklaides braucienu, 

tāds ‘akadēmiskais karjerisms‘ varētu šķist nesaprotams, bet es uzskatīju, ka man kā 

Latvijas un LU pārstāvim un Kristapa Morberga stipendiātam ir svarīgi sasniegt augstus 

rezultātus studijās. 

Protams, vēl svarīgāk nekā augstās atzīmes priekš manis bija jaunu zināšanu iegūšana, 

kas noderētu manā turpmākajā akadēmiskajā karjerā. Šajā ziņā Oslo universitāte attaisnoja 

manas cerības, jo man bija iespēja apgūt ļoti interesantus priekšmetus pie zinošiem un 

talantīgiem pasniedzējiem. Piemēram, ‘Angļu apgaismības literatūras‘ pasniedzējs Huāns 

Pelisers bieži pārsteidza studentus ar savu kolosālo erudīciju, bet Tronds Nerlands, kas 

pasniedza ‘Ievadu ASV civilizācijā‘, papildināja teoriju ar stāstiem par savu personīgo 

pieredzi, dzīvojot un studējot Amerikā. Visnoderīgākais priekšmets Oslo Universitātē 

priekš manis bija ‘Semantika un pragmatika‘, ko apguvu Hildegunas Dirdalas vadībā. 

Veiksmīgi apgūt šo priekšmetu man lielā mērā palīdzēja ‘Ievads valodniecībā‘, kuru apguvu 

1. kursā LU pie profesores Maijas Brēdes. Savukārt zināšanas, ko ieguvu Oslo, ļāva man 

pēc atgriešanās Latvijā turpināt semantikas un tai radniecīgo disciplīnu studijas pie 

profesora Jurģa Šķiltera.   

Vadoties no savas pieredzes, varu ieteikt ERASMUS apmaiņu Oslo Universitātē tiem 

LU studentiem, kuri jau ieguvuši zināmu akadēmisku pieredzi mūsu augstskolā, pietiekoši 

labi raksta un runā angliski, kā arī spēj daudz studēt patstāvīgi. Domāju, ka studijas Oslo 

var būt lieliska iespēja jaunas pieredzes gūšanai un izaugsmei. 

 


