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Erasmus semestris Maincas Universitātē (Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz) Vācijā, 

MVBS BSP studentes Ievas Tomašas stāsts 

Esmu Moderno valodu un biznesa studiju programmas 4.kursa studente. Jau pirmajā studiju 

gadā, kā otro svešvalodu izvēlējos mācīties vācu valodu, tādēļ arī Erasmus apmaiņas programmā 

devos uz Vāciju.  

Rudens semestri (2013/2014) mācījos Maincas Universitātē. Lai uzlabotu savas vācu valodas 

zināšanas un labāk integrētos kultūras vidē, jau pašā sākumā apmeklēju vācu valodas intensīvos 

kursus, kas ilga 2 nedēļas. Pēc tam turpināju vācu valodas apguvi, apmeklējot semestra valodas 

kursu Erasmus studentiem un, protams, kontaktējoties ar vietējiem iedzīvotājiem. Studiju 

priekšmeti bija vairāk saistīti ar lingvistiku un kultūras studijām. Kopā apmeklēju sešus kursus – 

Cultural studies-methods and theories of cultural studies, American Studies- exchange matters, 

Introduction to teaching English as a Foreign language, Morphology and Word-Formation, 

Teaching English with films un vācu valodas gramatiku. Visus kursus sekmīgi nokārtoju un 

ieguvu 28 ECTS. Vērojot vācu  studentus, nonācu pie secinājuma, ka vācieši spēj labāk un 

strukturizētāk izteikt un pamatot savu viedokli, skatās uz lietām plašāk, un ir kreatīva pieeja 

studiju  darbu izpildē.  

Divos studiju darbos centos iepazīstināt savus kursabiedrus ar Latvijas kultūru, tradīcijām un 

vēsturi. Vācu valodas gramatikas kursā iepazīstināju citu tautu pārstāvjus ar Latvijas vēsturi, 

pastāstīju par kultūras aktivitātēm, vērtībām un tradīcijām. Bet citā kursā – Exchange matters, 

iepazīstināju vācu studentus ar latviešu idenitāti, tāpat arī atbildēju uz jautājumiem, kāds ir 

latvietis, kādas ir mūsu tradīcijas, patriotisma izpausmes un lielākās vērtības.  

Brīvajā laikā apskatīju dažādas Vācijas pilsētas, iepazinos ar Vācijas vēsturi un kultūras 

objektiem, tāpat arī izmantoju iespēju apmeklēt Maincas teātri, kas studentiem bija par brīvu, un 

piedalījos Erasmus studentiem rīkotājos pasākumus, kā piemēram, izbraucienos, diskusijās, 

ekskursijās uz parlamentu un dažādiem muzejiem.  

Pēc apmaiņas programmas uzskatu, ka uzlaboju ne tikai angļu un vācu valodas zināšanas, bet arī 

ieguvu lielāku pašapziņu, spēju pieņemt patstāvīgi lēmumus, tikt galā ar sarežģītām situācijām 

un būt mobilai, pielāgojoties pārmaiņām.  

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uni-mainz.de%2Feng%2F&ei=UybrU-X0NcPuyQOk1YLYBQ&usg=AFQjCNH-_5fE4YLOxjmzr8p-bu5BmX8kfQ&bvm=bv.72938740,d.bGQ
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uni-mainz.de%2Feng%2F&ei=UybrU-X0NcPuyQOk1YLYBQ&usg=AFQjCNH-_5fE4YLOxjmzr8p-bu5BmX8kfQ&bvm=bv.72938740,d.bGQ
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Pie Strasbūras Eiropas parlamenta ēkas 
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Pie Ķelnes Katedrāles 


