Eiropas savienības mūžizglītības programma Erasmus ir starptautiska studiju
apmaiņas programma augstākajā izglītībā, kuras mērķis ir uzlabot augstākās izglītības
kvalitāti un piešķirt tai Eiropas dimensiju caur studējošo un docētāju apmaiņu un
citām starptautiskās starp augstskolu sadarbības aktivitātēm.
Erasmus atbalstītās aktivitātes:


studentu studiju mobilitāte – studijas ārvalstu augstskolās no 3 līdz 12
mēnešiem;



studentu prakšu mobilitāte - prakses ārvalstu uzņēmumos no 2 līdz 3
mēnešiem;



koledžas docētāju mobilitāte – lekciju lasīšana ārvalstu augstskolā;



darbinieku mobilitāte – personāla pieredzes apmaiņa.

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža piedalās šajā programmā kopš 2007./2008.
akadēmiskā gada. Programma attiecas uz visām koledža īstenotajām studiju
programmām.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas Erasmus hartas Nr. 236337-LA-1-2014-1-LVE4AKA1- ECHE
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas Erasmus ID kods: LV RIGA38
Koledžas partneraugstskolas:
- Kaunas University of Applied Sciences (Kauno Kolegija), Lietuvā,
- Utena College (Utenos Kolegija), Lietuvā.
- KTO Karatay University, Turcijā.
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Pieteikšanās Erasmus prakses mobilitātei 2013./2014. akadēmiskajā
gadā līdz 2014. gada 21. martam:
Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” 1. un 2.kursa studentiem min prakses ilgums
ir 3 mēneši
Studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” 1.kursa studentiem min
prakses ilgums ir 2 mēneši
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrāde un ražošanas tehnoloģija” 1.kursa
studentiem min prakses ilgums ir 2 mēneši
Studiju programmas „Aukstumtehnika” 1.kursa studentiem min prakses ilgums ir 2
mēneši

Pieteikšanās kārtība:




Jākonsultējas ar studiju programmas vadītāju par prakses programmu;
Jākonsultējas ar ERASMUS koordinatori par iespējamām prakses vietām;
Līdz noteiktam datumam jāiesniedz ERASMUS koordinatorei:

1. Pieteikums praksei (uz veidlapas), motivācijas vēstule angļu un latviešu
valodā
2. CV angļu valodā un latviešu valodā
3. Valodu zināšanas apliecinoši sertifikāti (ja tādi ir)
Pēc pieteikumu termiņa beigām studentam ir jāpiedalās pārrunās ar komisiju, kas,
ievērojot studentu sekmes, valodu zināšanas un sabiedriskās aktivitātes, pieņems
lēmumu par nominēšanu praksei ERASMUS programmas ietvaros un stipendijas
piešķiršanu.

Informāciju par Erasmus programmu un mobilitātēm var saņemt pie
koledžas Erasmus koordinatores Svetlanas Gailes (121.kab), tālr.
67356064, e-pasts: gaile@ruk.lv

