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Mana Erasmus pieredze Ungārijā, Pečas Universitātē (Pécsi 

Tudományegyetem/University of Pécs),  

MVBS BSP studentes Līvas Orliņas stāsts 

Mana Erasmus pieredze ilga no 4.02.2013 līdz 24.06.2013.  

Šis studiju periods bija dažādu  piedzīvojumu un notikumu pārpildīts, kas ir 

atstājis lielu iespaidu uz manu dzīvi. 

Studiju jomā ar lielām grūtībām  nesaskāros, jo jau Latvijā pieradu studēt 

svešvalodā. Visi priekšmeti ko izvēlējos bija pieejami, kā arī pasniedzēji bija ļoti 

atsaucīgi un vērsti uz sadarbību ar studentiem. Biju patīkami pārsteigta, cik ļoti 

pretimnākoši bija administratīvie darbinieki, kas palīdzēja ar visu dokumentu 

noformēšanu. 

Dzīvošana ziņā arī biju apmierināta ar to, ka izvēlējos dzīvot studentu 

kopmītnē. Kopmītne bija jauna, izremontēta, bija pieejama veļas telpa, kafejnīca, 

trenažieru zāle. Dzīvoju  kopā ar trīs meitenēm no Spānijas, protams, tieši pateicoties 

tam ļoti uzlabojās manas spāņu valodas zināšanas. Kopmītnē bez manis vēl dzīvoja ap 

simts Erasmus studentu no dažādām pasaules valstīm, ļoti daudz informācijas par 

citām kultūrām un viņu paražām, kā arī īpaši virtuvi es uzzināju tieši ikdienā, pavadot 

laiku kopmītnē. 

Sabiedriskās dzīves jomā varu teikt, ka ne vienu brīdi nesaskāros ar garlaicību. 

Erasmus Student Network jaunieši no Pečas ļoti aktīvi organizēja dažādus pasākumus, 

lai pēc iespējas vairāk iesaistītu Erasmus studentus sabiedriskās aktivitātēs. Tika 

organizēti tādi pasākumi kā kopīga došanās uz slidotavu, ekskursijas uz citām 

apkārtējām pilsētiņām, vīna degustācijas, pārgājieni, tematiskās ballītes, kā arī katru 

trešdienu tika organizēti kultūras vakari, kad katrai valstij tika dota iespēja prezentēt 

sevi, savu kultūru, tradīcijas un virtuvi. Arī mēs - latvieši prezentējām sevi, rādot pašu 

veidotu video par Latviju, dziedot latviešu dziesmas un cienājot citus studentus ar 

gaļas pīrādziņiem, zirņiem ar speķi, rupjmaizi, Laimas saldumiem un Selgas 

cepumiem, kā arī devām  iespēju nobaudīt Rīgas melno balzamu. 

 Erasmus visnotaļ ir viena no manām šī brīža vislabākajam dzīves pieredzēm. 
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Studējot Ungārijā droši varu teikt, ka esmu ieguvusi ne tikai lieliskas zināšanas 

akadēmiskajā un kultūras jomā, bet arī mana personība ir jūtami augusi, esmu 

sapratusi daudz skaidrāk, ko vēlos savā dzīvē sasniegt un ko vēlos ziedot un darīt, lai 

nokļūtu pie sava mērķa.  

 

Vīna degustācija 

 

 

 

 

Pastaiga pa Pečas vecpilsētu 

 

 

 

 

 

Latvijas prezentācija 


