Koledžas studentu prakse ES valstu uzņēmumos
PIKC "Rīgas Tehniskā koledža" studenti tiek aicināti pieteikties uz prakses mobilitāti
ERASMUS+ programmas ietvaros.
Erasmus+ prakses mobilitāte dod iespēju studentiem veikt praksi augstskolā, uzņēmumā,
apmācību centrā vai pētniecības centrā kādā no ERASMUS+ programmas valstīm ārzemēs.
Prakses mobilitātes mērķi:
 gūt praktisko pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī;
 piemēroties ES darba tirgus prasībām;
 attīstīt īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un uzlabot izpratni par ekonomisko un
sociālo kultūru;
 sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo
profesionāļu attīstību.
Prakses ilgums – 2 mēneši.
ERASMUS+ stipendijas lielums (skatīt zemāk) ir atkarīgs no prakses īstenošanas valsts.
Stipendija tiek piešķirta daļējai uzturēšanās izdevumu, ceļa un apdrošināšanas izmaksu segšanai.
Stipendija tiek piešķirta konkursa kārtībā.
Konkursa kritēriji:
 ERASMUS+ stipendijas pieteicējiem nedrīkst būt studiju parādi;
 labas svešvalodas zināšanas;
 skaidri noformulēti motivācija un mērķi piedalīties programmā.
Tiešsaistes valodas atbalsts (Online Linguistic Support (OLS)) piedāvā Erasmus+ studentiem
novērtēt savu svešvalodas prasmi un uzlabot to, mācoties kursos tiešsaistē.
OLS valodas kursi ir pielāgoti iegūtajam novērtējuma līmenim. Kursu ietvaros pieejami dažādi
vārdu krājuma papildināšanas, lasīšanas, sapratnes, gramatikas un izrunas uzdevumi.
Plašākai informācijai aicinām apmeklēt http://erasmusplusols.eu/lv/
Piemērotas prakses vietas atrašana ir paša studenta, studiju programmas un katedras vadības
ziņā. Studentiem tiek rekomendēts aktīvi konsultēties ar pasniedzējiem un izmatot personisko
pieredzi, sakarus un kontaktus.
Prakses perioda beigās tiek nodrošināta ārzemēs pavadītā perioda pilnīga atzīšana kredītpunktos,
kā paredzēts Prakses apmācības līgumā (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships).
Pieteikšanās kārtības dokumenti:
 Pieteikuma anketa RTK formātā
 Pielikums 1. CV angļu valodā RTK formātā
 Pielikums 2. Semestru studiju karšu kopijas

Pieteikšanās dokumentu blankas:



Pieteikuma anketa ERASMUS+ praksei RTK formātā
ERASMUS+ CV angļu valodā RTK formātā

Noderīga informācija:




ERASMUS+ stipendijas lielums
Valodu zināšanu pašnovērtējuma tabula
ERASMUS+ programmas dalībvalstis
DROŠI UN SAVLAICĪGI PIESAKIES DALĪBAI ERASMUS+ PROGRAMMAS
STUDENTU PRAKSEI ĀRZEMĒS!
Pieteikuma anketa izdrukātā veidā kopā ar pielikumiem jāiesniedz
Ārlietu daļā, Lēdmanes ielā 3, 203. telpā,
pirmdienās, plkst. 12:00 – 14:00 un trešdienās, plkst. 12:00 – 13:30.

