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Angļu filoloģijas BSP studentes Beātes Brokas stāsts 

 

2012./2013. akadēmiskā gada rudens semestrī devos Erasmus apmaiņas 

programmā uz Spānijas dienvidiem, lai semestri mācītos Huelvas Universitātē 

(Universidad de Huelva). 

Manu izvēli noteica dažādi apstākļi, kā piemēram, iespēja apgūt papildus 

svešvalodu – spāņu valodu (LU, kā otro svešvalodu apgūstu vācu valodu); kā arī, 

protams, lieliska izdevība studēt pilnīgi citā vidē, kopā ar studentiem no visas Eiropas. 

Pēkšņā nokļūšana citas valsts augstskolā man lika saprast, ka mācīties var dažādi un 

citādāk nenozīmē sliktāk. Man bija lieliska iespēja apmeklēt pedagogiem paredzētas 

lekcijas pie pasniedzēja, kurš uzskatīja, ka valoda ir tikai sazināšanās metode, un 

galvenais ir doma, kuru tu vēlies paust. Viņš, piemēram, atteicās no oficiālajām 

lekciju telpām un tā vietā pateica konsultāciju dienas un laikus, kuros, pēc pašu 

iniciatīvas varam ierasties, lai apspriestu tēmas. Pirmo reizi sastapos ar pasniedzēju, 

kuram primārais bija kontakts ar studentiem, interese par mūsu valstīm, no kurām 

nākam, un patiesa ieklausīšanās mūsu viedokļos. Manuprāt, šī ir apmaiņas 

programmas būtība – pārsteigt pašam sevi ar to, cik dažādi mēs varam mācīties un 

saprast. 

Protams, kopumā vērtējot studiju kvalitāti, gribētos teikt, ka LU ir krietni 

organizētāka, punktuālāka un svešvalodu līmenis gan pasniedzējiem, gan studentiem 

ir augstāks. Tomēr, kā plusu Spānijas augstskolai varu minēt faktu, ka pasniedzēji bija 

gados jaunāki, ar milzīgu zinātkāri par savu pasniedzamo priekšmetu, un vairāk 

iesaistīja studentus lekciju darbā. Turklāt, varētu teikt, ka Huelvas Universitāte ir 

mazliet “interaktīvāka” studiju procesā. 

Dzīvošanas jautājums tika risināts ļoti vienkārši – ierodoties universitātē, 

studentu pašpārvalde katram studentam iedeva sarakstu ar dzīvokļiem, kurus var īrēt. 

Studenti ātri vien sapazinās un vēlāk arī kopīgi īrēja dzīvokļus. Dzīvošanas apstākļi 

bija atkarīgi no tā, cik lielu daļu no stipendijas students gribēja atvēlēt dzīvokļa īrei. 

Es personīgi dzīvokļa īrei atvēlēju vienu trešdaļu un dzīvoju kopā ar divām meitenēm 

divstāvu dzīvoklī ar divām terasēm, trim guļamistabām un dzīvojamo istabu. Kā 

vienīgo mīnusu varu minēt faktu, ka Spānijā dzīvokļos nav ierīkota centrālā apkure, 

kas ziemā sagādāja ne mazumu aukstu vakaru pie tējas krūzes un no mājām atsūtītām 

vilnas zeķēm kājās.   

Uzskatu, ka rudens semestris ir labākais, kad doties tieši uz Huelvas 

universitāti, jo septembris un oktobris ir vēl karstāks nekā mums jebkad ir vasarā 

(aptuveni +28), kas ļauj noslēgt peldēšanās sezonu okeānā tikai oktobra beigās. 

Lietainu dienu gadā ir ļoti maz, tāpēc pat ziemas mēnešos bez nokrišņiem skaisti spīd 

saulīte. Pavasara semestrī silts paliek jau ļoti ātri (martā jau ir ap +25), kas 

koncentrēšanos mācībām padara ļoti grūtu.  

No lekcijām brīvajā laikā, studentu pašpārvalde vai paši Erasmus studenti 

nepārtraukti organizēja dažādas aktivitātes un izbraucienus, kā piemēram, kalnā 

kāpšanas pārgājienus uz tuvējiem kalniem, braucienus uz galvaspilsētu Madridi, 

tuvumā esošo Portugāli (ieskaitot ceļojumu uz Lisabonu), kā arī citām iespaidīgām 
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vietām. Andalūzijas reģions ir ļoti daudzveidīgs dabas un kultūras ziņā, tāpēc 

ceļojumu maršrutu netrūka. Es pati paguvu redzēt Andalūzijas populārākās kultūras 

un kūrortpilsētas, Gibraltāru, kas pieder Britiem, Lisabonu, Portugāles klinšaino 

dienvidu daļu, kā arī Kanāriju salas, uz kurām devos Ziemassvētku brīvlaikā. Esot 

Erasmusā azartisku un ceļot-gribošu cilvēku netrūkst, tāpēc jābūt gatavam uzņemt 

lielu devu kultūras! 

Lai arī atgriežoties mājās februāra vidū, līdzi esmu atvedusi ne tikai uzkrāto 

pieredzi, bet arī pāris parādus, pilnīgi noteikti varu apgalvot, ka esmu ieguvusi 

neatsveramus iespaidus par ārzemju kultūru, dzīvesveidu un universitātēm; 

pārdomājusi fundamentālākās dzīves lietas un piedzīvojusi daudz neaizmirstamu 

notikumu. Satikti daudz un dažādi cilvēki, kas paplašinājuši manu redzesloku un 

parādījuši, ka Eiropa ir plaša un piedāvā ļoti daudz ko! Un nekas jau nebeidzas pēc 

Erasmus – jau tagad tiek organizēts salidojums Oktoberfestā, Vācijā... 

 

 

  

Viena no fakultātes ēkām 
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 Universitātes pilsētiņas olīvkoki 
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Ceļojumā uz Portugāles dienvidiem 

 


