
 Vārds, uzvārds: Inga Toka un Klinta Toka 

 Vecums: 23 gadi 

 Dzimums: Sievietes 

 Nosūtošā augstskola: Rēzeknes Augstskola 

 Mobilitātes valsts: Beļģija 

 Uzņemošā augstskola: Katholieke Hogeschool VIVES Zuid 

 Studiju joma: Uzņēmējdarbība 

 Mobilitātes perioda ilgums: 10 mēneši 

 

 

Erasmus studiju mobilitātē domājām doties jau 2012./2013. studiju gada ietvaros, 

taču... labs nāk ar gaidīšanu. Tieši tāpēc, 2013. gada augusta beigās, sakravājušas savus 

čemodānus, ar diez gan mierīgu noskaņojumu mēs devāmies uz lidostu „Rīga”, lai jau ar 

septembri uzsāktu savas Erasmus studijas Beļģijā 2013./2014. studiju gadā. 

Apmaiņas programmas dokumentu kārtošanas periodā gan Rēzeknes Augstskolas, gan 

uzņemošās skolas VIVES koordinatori bija ļoti atsaucīgi un pretimnākoši. Atbildēja uz visiem 

mums neskaidrajiem jautājumiem un palīdzēja, kad vien tas bija nepieciešams. 

Jāsaka, ka Beļģija mūs sagaidīja ar tai neraksturīgiem laika apstākļiem – bija ļoti silti 

un saulaini. Taču jau pēc nedēļas sākās nedēļu ilgs lietus periods. Periodiski lietum mijoties ar 

sauli, mēs pavadījām savas dienas savā Erasmus pilsētā Kortrijk – gan mācījāmies, gan 

lieliski pavadījām brīvo laiku. 

Pirmās trīs nedēļas Beļģijā aizritēja piedaloties intensīvajos flāmu valodu kursos, kā 

arī iepazīstot Beļģijas kultūru un nozīmīgākās pilsētas un vietas. 

 

 

Neliela daļa no valodu kursu dalībniekiem 

1. semestrī, apmeklējot pilsētu Brugge 

Valodu kursu noslēguma priekšnesums „Kortrijk 

welcomes Erasmus” pasākuma ietvaros

 

Sākumā bijām domājušas, ka apmaiņas programmā pavadīsim vienu studiju semestri. 

Tomēr ar laiku Beļģijā pavadītais periods likās interesants un pārāk īss, tāpēc draugu un 

pasniedzēju iedrošinātas un uzmundrinātas pēdējā brīdī nolēmām pieteikties otram studiju 

semestrim. Par savu izvēli esam priecīgas un to nenožēlojam. 

Lekcijas VIVES oficiāli sākās no 8:45 un ilga līdz 17:15 (no pirmdienas līdz 

piektdienai). Bet viss bija atkarīgs no lekciju grafika. Dažas dienas varēja būt pat brīvas. Daži 

priekšmeti ilga tikai vienu nedēļu no rīta līdz vakaram, bet citi – katru nedēļu. Kopā sanāca 

daudz priekšmetu ko apgūt, jo visi priekšmeti, ko piedāvā VIVES galvenokārt ir 2 ECTS, 

dažreiz 1 ECTS. Daudzi pasniedzēji ieradās no citām valstīm, lai pasniegtu savu studiju 



kursu, piemēram, no Nīderlandes, Ungārijas, Lielbritānijas, u.c. Mācību process ietvēra 

daudzus grupu darbus un esejas. Dažas lekcijas notika kopā ar beļģu studentiem angļu valodā. 

 

  

Dažādi grupu darbi 

 

Skolas Studentu dienests organizēja ekskursijas uz Parīzi, Amsterdamu, Londonu, 

Ķelni. Katra ekskursija maksāja 25 eiro. Princips bija tāds, ka studentus ar autobusu no rīta 

aizveda uz galamērķi, katram iedeva attiecīgās pilsētas karti un informatīvos materiālus ar 

apskates objektiem, dodot brīvu vaļu pēc katra vēlmēm un ieskatiem. Vakarā, sapulcējoties 

norādītajā vietā un laikā, studenti devās atpakaļ uz Kortrijk. 

 

 

Parīzē Amsterdamā Londonā 

 

Bet pa pašu Beļģiju arī ir labi paceļot. Maza, bet skaista valsts, kuras šarms apbur. 

Valstī ir ļoti labi attīstīta vilcienu sistēma. Vilcieni kursē vismaz reizi stundā atkārtotā 

maršrutā, pat ja ne biežāk (ja nokavē plānoto). Cenas arī draudzīgas. Studentiem līdz 25 gadu 

vecumam – 5,10 eiro vienā virzienā, ja pērk „GoPass”, kurā kopā ietilpst 10 braucieni par 

kopsummu 51 eiro. 

Beļģija pati par sevi ir daudznacionāla valsts. Visi ļoti laipni. Mūsu pilsētā angļu 

valodu zināja gandrīz visi un centās palīdzēt, ja tas bija nepieciešams. Dzīvojām Beļģijas 

Flāmu daļā. Valodas uzlabošanas nolūkos šī Beļģijas daļa ir ļoti piemērota. Beļģijas Valoņu 

daļā, kur dominējošā valoda ir franču, angliski cilvēki runā sliktāk.  

Ar 2014./2015. studiju gadu VIVES ir atklāta jauna labiekārtota studentu kopmītņu 

tipa māja. Tā atrodas 3,5km attālumā no skolas. Bet tas nav iemesls satraukumam, jo skola 

nodrošina autobusa brīvbiļetes pilsētas ietvaros. Kā arī studentiem ir iespēja īrēt velosipēdus. 

Tas izmaksā 5 eiro mēnesī. Jāiemaksā tikai drošības nauda 40 eiro apmērā, ko atdod līguma 

termiņa beigās, kad velosipēdu nodod. Jāsaka, ka velosipēdus te izmanto gandrīz katrs! 

Mēs iesakām ikvienam studentam izmantot šo lielisko iespēju piedalīties Erasmus 

apmaiņas programmā, lai gūtu neatkārtojamu pieredzi. Tas dod iespēju noteikt savas vērtības, 

papildināt zināšanas ar kompetentu un zinošu pasniedzēju palīdzību gan no teorētiskās, gan 



personiskās perspektīvas, paplašināt redzesloku, iepazīstot citu valstu un kultūru studentus ar 

dažādām tradīcijām un uzskatiem. 

Mūsu rezumē, kas tomēr labāk skan angļu valodā: 

It made us laugh and sometimes it made us cry, it made us feel like we’re 1 cm above 

the ground and sometimes it pushed us back. Sometimes it was so hard, but sometimes it was 

more than good. 

 

Because this year was full of many things: 

good friends | not bad friends 

hopes | failure 

understanding | misunderstanding 

smiles | tears 

warmth | coldness 

sleep | insomnia 

sun | rain 

closeness | distance 

joy | sadness 

savings | spendings 

respect | disrespect 

thinking | spontaneity 

light | darkness 

rest | stress 

things said | things unrevealed 

dreams | nightmares 

gains | loses  

things found | things lost  

talkativeness | silence 

travels | four walls 

sweetness | bitterness 

 

Gada citāts: 

If it is a good thing, say “YES”! 

 


