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Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Starptautiskā vieslektoru nedēļa Banku augstskolā šogad - tiešsaistē
Banku augstskola turpina saviem studentiem nodrošināt ierastās aktivitātes arī
ārkārtas situācijas laikā. Šonedēļ, 23.-27. novembrī Starptautiskā vieslektoru nedēļa
Banku augstskolā pirmo reizi tiek organizēta tiešsaistē – studenti ar saviem ārvalstu
lektoriem satiekas attālinātā mācību vidē. 12 lektori no sadarbības partneru
augstskolām Austrijā, Vācijā, Lietuvā, Kiprā, Portugālē un Beļģijā šonedēļ strādās
virtuālajās platformās, lai Banku augstskolas studentiem Latvijā notiktu ārvalstu
lektoru vieslekcijas un tādējādi būtu nodrošināta iespēja apgūt savu specialitāti
starptautiskā studiju vidē.
Banku augstskolas projekts "Starptautiskā vieslektoru nedēļa" notiek 12. gadu, tas ir veids kā
augstskola īsteno virtuālo mobilitāti. Kā ierasta izglītības procesa sastāvdaļa tā palīdz Banku
augstskolas akadēmiskajam personālam aktīvi veidot starptautisko sadarbību, uzrunāt
jaunus partnerus, kā arī veicināt Latvijas atpazīstamību, savukārt studentiem tiek
nodrošināta mūsdienīga pieeja studiju kvalitātes paaugstināšanai. Aktivitāte tiek īstenota
sadarbībā ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmu, kuras mērķis ir mācību mobilitāte
jeb iespēja izglītībā un apmācībās iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs.
Līga Peiseniece, Banku augstskolas studiju prorektore, asoc.prof.: "Starptautiskās
saziņas, aktuālās zinātniskās domu apmaiņas dimensija Banku augstskolā visu laiku ir bijusi
ļoti svarīga, lai arvien paaugstinātu mūsu studiju vērtību Tā patiešām ir tradīcija, tādēļ
nolēmām neatteikties no šī projekta arī šogad un par spīti pandēmijas radītajām grūtībām un
ceļošanas ierobežojumiem mēs turpinām šo projektu attālināti – tiešsaistes lekcijās cenšoties
sasniegt pasaules elpu. Banku augstskola kopš pirmsākumiem ir strādājusi ciešā sasaistē ar
ārvalstu kolēģiem, kopā būs jau vairāk nekā 200 vieslektoru, kuri ir dalījušies savās
zināšanās, viesojušies pie mums šajos divpadsmit gados."
12. Starptautiskā vieslektoru nedēļa tematiski ir virzīta tā, lai profesionālās pieredzes
apmaiņā ar ārvalstu kolēģiem tiktu apskatītas jaunākās atziņas – kā turpmāk nodrošināt
starptautisko sadarbību, kā ir mainījušās ekonomiskās sistēmas pandēmijas apstākļos, ko
varam mainīt līdzšinējā dzīvesveidā kopīgas nākotnes vārdā, piemēram, tiks apskatīti vides
un sociālo jautājumu izaicinājumi COVID-19 laikā, kapitāla tirgi un pandēmijas vide, līderības
aspekti un dažādas atlabšanas un atjaunotnes stratēģijas Eiropas valstīs.
Līga Peiseniece, Banku augstskolas studiju prorektore, asoc.prof.: "Šāda pieeja ļaus
mums attīstīt turpmākos kontaktus zinātniskās pētniecības un starptautiskās sadarbības
jomā, ņemot vērā šā brīža aktualitātes. Pieredze, kā pārvarēt pandēmijas sekas, būs ļoti
noderīga. Pandēmijas radītā krīze jau tagad ir mums devusi dažu labu risinājumu – spējam
organizēties arī attālināti, netērējam laiku tāliem nogurdinošiem pārbraucieniem,
pievēršamies tikai patiesi svarīgajam, tāpat ekoloģiskais aspekts, mazinoties cilvēku
pārvietošanās intensitātei pasaulē, nav mazsvarīgs."
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Banku augstskolas 12. Starptautisko vieslektoru nedēļu līdzfinansē Eiropas Savienības
Erasmus+ programma:
http://www.erasmusplus.lv/lat/izglitiba_un_macibas/macibu_mobilitates/
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