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Apmaiņas studijas Polijā, 

Angļu filoloģijas BSP studentes Kristīnes Kudreņickas stāsts 

 

Kā ERASMUS programmas apmaiņas students es pavadīju Vroclavas 

universitātē (Uniwersytet Wrocławski/ University of Wrocław) Polijā 2012/2013. 

mācību gada pavasara semestri. Līdzīgi kā vairums manis iepriekš aptaujāto apmaiņas 

programmas studentu, par šo pieredzi varu dot tikai un vienīgi pozitīvas atsauksmes.  

Studiju darbs un prasības Vroclavas Universitātē nedaudz atšķīrās no darba 

gaitas, pie kuras biju pieradusi Latvijas Universitātē. Lielākajā daļā kursu satura  

prezentēšanā tika iesaistīti paši studenti – nodarbības bija ļoti interaktīvas, gandrīz 

katrā mācību priekšmetā katram studentam bija jāsniedz prezentācijas, kā arī jāveido 

dažādi projekti. Mācību darbs ļoti reti noritēja lekciju veidā, pārsvarā tika veidots 

dialogs starp studentu un pasniedzēju, līdzīgi kā LU, tādējādi nodrošinot, ka students 

pats nonāk pie pareizajām atbildēm.  

Visvairāk no mācību darba VU man patika pēdējā kursa semināri – izvēle 

bija ļoti liela un ERASMUS studenti varēja izglītoties turpat vai jebkurā sevi 

interesējošā tēmā, sākot ar Rokenrola vēsturi un beidzot ar Kognitīvās lingvistikas 

pamatiem. Semināri notika reizi nedēļā un tajos pasniedzējs darbojās vairāk kā 

informācijas papildinātājs, nevis sniedzējs – paši studenti sagatavoja lekciju, 

uzdevumus un visbeidzot arī mājasdarbus par attiecīgajām tēmām, tādējādi, manuprāt, 

nodrošinot pilnvērtīgu studenta interesi mācību vielā. 

Kā savu vislielāko palīgu apmaiņas studiju laikā noteikti vēlētos pieminēt 

VU brīvprātīgo studentu apvienību. Tieši šie jaunieši visvairāk rūpējās par to, lai 

apmaiņas studenti Vroclavā justos ērti un droši. Tika organizētas gan izglītojošas, gan 

izklaidējošas ekskursijas pa pilsētu un valsti, tika organizēti dažādi saliedēšanās 

pasākumi, kā arī praktiski jebkuras problēmas ārzemju studentam nepieciešamo 

formalitāšu kārtošanā tika atrisinātas tieši ar viņu palīdzību. 

Vienīgās maza mēroga problēmas, ar kurām saskāros visā Erasmus periodā, 

parādījās neilgi pēc ierašanās – pēc iepazīšanās ar savas fakultātes internacionālo 

studentu koordinatori, sapratu, ka būs krasi jāmaina studiju līgums, jo vairāki kursi, 

kurus biju izvēlējusies, vairs netika pasniegti, kā arī krasi atšķīrās kredītpunktu 

piešķiršanas sistēma – par A daļas kursiem, neatkarīgi no stundu apjoma nedēļā, tiek 

piešķirts tikai viens ECTS. Tā kā lielākā daļa man nepieciešamo kursu bija tieši A 
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daļā, nācās papildus uzņemties vairākus kursus, kas radīja diezgan intensīvu slodzi, 

taču jebkuras iegūtās zināšanas noteikti noderēs.  

Kā papildus labums apmaiņas studijām ārzemēs, noteikti jāpiemin arī iespēja 

būt internacionālā vidē. Tā kā Vroclavā biju vienīgais students no Latvijas, man bija 

iespēja visus piecus mēnešus sarunāties tikai un vienīgi svešvalodās, kas man pašai 

šķiet ļoti svarīgi. Tāpat arī jauniegūtie draugi un pazīšanās visapkārt pasaulei, kā arī 

jaunās pieredzes, ko ieguvu, piedaloties Angļu Filoloģijas fakultātes teātra trupā 

Shakespeare Society noteikti ir neatsverama ERASMUS pieredzes daļa. Kā nu jau 

bijušais apmaiņas programmas students noteikti varu ieteikt jebkuram HZF studentam 

izmēģināt studijas tieši Vroclavā, jo, tik ārzemniekam viesmīlīgu un patīkamu pilsētu 

iepriekš vēl nebija gadījies iepazīt.  


