
 
 

Mērķi  
No 2016.gada Latvijas Universitātes Romānistikas nodaļa piedalās 
lielā starptautiskā projektā GEReSH-CAM, kura mērķis ir izstrādāt un 
strukturēt humanitāro zinātņu pētniecības un inovāciju politiku 
Kambodžā.  
2015. gadā desmit Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) dalībvalstis parakstīja 
vienošanos, lai radītu “ASEAN kopienu”, kas varētu kļūt par globālā mērogā nozīmīgu 
ekonomisko zonu. Šajā vietēja un pasaules līmeņa integrācijas kontekstā Kambodžas 
Karaliste iegulda ievērojamas pūles valsts sociāli ekonomiskās attīstības veicināšanā. Tas 
ietver valsts augstākās izglītības sistēmas modernizāciju un nostiprināšanu nepilnīgo 
institucionālo spēju un vājās kvalitātes kontroles dēļ.  
Projekts GEReSH-CAM ir radīts, lai atbalstītu Kambodžas varasiestādes šī mērķa 
īstenošanā, strukturējot pētniecības un inovāciju politiku, kā arī stiprinot augstākās 
izglītības institucionālās spējas, īpašu uzmanību pievēršot humanitārajām zinātnēm. 
Latvijas Universitātes loma šajā projektā ir dot ieduldījumu humanitāro zinātņu attīstības 
veicināšanai Kambodžā, novērtēt pašreizējo situāciju humanitāro zinātņu jomā un veikt 
to analīzi. Turmākajos gados ir plānoti vairāki apmācības pasākumi un programmas, 
kuros liela loma arī Latvijas Universitātes Romānistikas nodaļas darbiniekiem.  
Projekta vadošais partneris ir INALCO (Austrumvalodu un kultūru institūts Parīzē). Vēl 
projekts apvieno Starpuniversitāšu frankofonijas lietu aģentūru (AUF), Pētniecības un 
attīstības institūtu (IRD), Lietuvas Izglītības zinātņu universitāti (LEU), Kambodžas 
izglītības, jaunatnes un sporta ministriju (MEYS, Ministry of Education, Youth and 
Sports of Cambodia), Kambodžas kultūras ministriju  (MCFA, The Ministry of Culture and 
Fine Arts of Cambodia), RUFA (Royal University of Fine Arts), RUPP (Royal University of 
Phnom Penh) un Valsts izglītības institūtu (NIE, National Institute of Education). 
No Latvijas Universitātes puses projektu vada profesore Jeļena Vladimirska. 
Sekojiet līdzi projektam Facebook: https://www.facebook.com/GEReSH-CAM-
1911887242401242/  
 

 
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 
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Pirmais posms  

Padziļināts pētījums 
par humanitāro 
zinātņu pētniecības 
politiku un 
vajadzībām 
Kambodžā. 

 

 
 
 
 
 

 

Otrais posms 

Apmācību ieviešana 
Kambodžas 
universitātēs un 
ministrijās.  

 

 

 
 
 
 
 

Trešais posms 

Starpuniversitāšu 
pētniecības centra 
izveide. 
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