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Kas var piedalīties Erasmus+ mobilitātē?

 2. studiju gads:

 Māsas

 Masieri

 3. studiju gads:

 Māsas

 Farmaceita asistenti

o Mobilitātē var piedalīties arī tie studenti, kas

piedalījušies Erasmus+ programmā

iepriekšējos gados;

o Prakses ilgums: 8 nedēļas;

o Stipendijas: VIAA noteiktas / fiksētas.



Pieteikšanās 

 Elektroniski, no 02.09. līdz 20.09.

 Papildu informācija par pieteikšanos ir pieejama koledžas

mājaslapā www.rcmc.lv sadaļā Pieredzes apmaiņa.

https://rcmc.lv/starptautiska-sadarbiba/erasmus/pieteiksanas-erasmus/
http://www.rcmc.lv/
https://rcmc.lv/starptautiska-sadarbiba/


Motivācijas vēstule

 Motivācijas vēstule angļu valodā;

 Apjoms - viena A4 lapa, Word formātā (burtu
izmērs 12, fonts – Times New Roman);

 Galvenie punkti, ko aprakstīt:

 Kāpēc es vēlos piedalīties apmaiņas programmā;

 Kāpēc es vēlos doties tieši uz norādīto valsti;

 Ko es sagaidu / ceru iegūt no šīs programmas.



Kādi ir konkursa galvenie vērtēšanas 
kritēriji?

https://rcmc.lv/wp-content/uploads/2017/09/Erasmus_plus_konkursa-vertesanas-kriteriji_2017_2018.pdf


Svarīgie datumi un termiņi

 No 2. līdz 20. septembrim (ieskaitot) – pieteikšanās;

 2. oktobrī - konkursa rezultātu paziņošana - (atbilde tiks nosūtīta personīgi
uz studenta norādīto privāto e-pastu);

 Sākot ar decembri - finansējuma līgumu slēgšana (notiek tikai pēc
uzņemošās iestādes prakses apstiprinājuma);

 Janvāris / februāris - intensīvie angļu valodas kursi visiem mobilitātes
dalībniekiem;



Prakses laikā:

 Jāievēro uzņemošās iestādes iekšējie kārtības noteikumi un darba laiks;

 Jāveic visi prakses vadītāja norādītie darbi;

 Jāraksta prakses dienasgrāmata;

 Jāaizpilda prakses stundu uzskaites lapa un patstāvīgi veikto procedūru iemaņu novērtējuma lapa;

 Māsām - jāraksta pacienta aprūpes vēsture;

 Ārsta palīgiem – pacienta slimības vēsture;

 Masieriem – pacienta / klienta veselības stāvokļa un masāžas rezultātu novērtējuma apraksts;

Sīkāk par studenta tiesībām un pienākumiem iespējams uzzināt Erasmus+ studenta hartā:

http://www.rcmc.lv/wp-content/uploads/2012/06/erasmus_studenta_harta.pdf.

Jebkuru problēmu vai neskaidrību gadījumā prakses laikā var sazināties ar koledžas atbildīgo personu

apmaiņu jautājumos – Irīnu Rudenko (irina.rudenko@rcmc.lv).

http://www.rcmc.lv/wp-content/uploads/2012/06/erasmus_studenta_harta.pdf
mailto:irina.rudenko@rcmc.lv


Kur var doties praksē?

 Visu Koledžas sadarbības partneru saraksts un pieredzes stāsti pieejami
tiešsaistē:

http://www.rcmc.lv/starptautiska-sadarbiba/erasmus/partneraugstskolas/

! Ir iespējams sameklēt prakses vietu pašiem, tikai skolai ar attiecīgo iestādi jāparaksta

Erasmus+ sadarbības līgums.

! Dzīvošana sadarbības partneru piedāvātajās studentu viesnīcās, hosteļos u. c. vietās nav

obligāta. Students var pats meklēt sev dzīvesvietu, iepriekš par to informējot Koledžas

Erasmus koordinatori.

http://www.rcmc.lv/starptautiska-sadarbiba/erasmus/partneraugstskolas/


Erasmus+ 2019./2020.

 Dalībnieku skaits šajā akadēmiskajā gadā: 14

! Uzņemošā iestāde patur tiesības dalībnieku skaitu samazināt

līdz 0, ja rodas kādi ārēji, neparedzēti apstākļi. Šādā gadījumā

studentam tiek piemeklēta cita prakses vieta.



Studentiem, kuri būs 
izturējuši konkursu:

 Pēc apstiprinājuma saņemšanas no uzņemošās iestādes, jāslēdz prakses līgums

(informācija tiks nosūtīta uz e-pastu);

 Jāslēdz finansējuma līgums un vienošanās ar Koledžu;

 Jāsaņem EVAK ― http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte,

kā arī jāiegādājas papildus veselības apdrošināšana;

 Atkarībā no uzņemošās iestādes prasībām, jāveic veselības pārbaudes;

 Pēc prakses beigām jāiesniedz visi līgumā paredzētie dokumenti un prakses pieredzes

stāsts, kā arī jāaizpilda atskaites.

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte


Ja Jums ir nepieciešama papildu informācija par pieteikšanos Erasmus+

apmaiņas programmā, labprāt atbildēšu uz Jūsu jautājumiem

elektroniski (irina.rudenko@rcmc.lv) vai klātienē 125. kab., trešdienās

no 13.00 līdz 15.00 (lūgums iepriekš pieteikties elektroniski).

Veiksmi konkursā!

Irīna Rudenko
Projektu koordinatore

irina.rudenko@rcmc.lv

mailto:irina.rudenko@rcmc.lv
mailto:irina.rudenko@rcmc.lv

