RTK studiju programmas “Aukstumtehnika” 1. un 2. kursu studenti un
pasniedzēji I. Šaraņina un A. Daubergs piedalījās zinātniski – praktiskā
seminārā Rotenburgā, uz kuru tika saņemts aicinājums no Vācijas Aukstuma
tehnoloģiju akadēmijas SCHAUFLER. 2017. gadā no 27. līdz 30.
novembrim 27 studentiem kopā ar koledžas pasniedzējiem bija iespēja
apmeklēt šo prominento mācību iestādi un pilnveidot profesionālās prasmes
un zināšanas.

Viss mācību un praktisko nodarbību process izvērtās par patiesiem prāta un
apziņas svētkiem. Īpaši jāpiemin gan mācību telpas, gan arī pasniedzēju
ieguldījums mācību procesā. Kursos tika piedāvāti kvalitatīvi izveidoti
izdales materiāli, kas koncentrētā veidā atspoguļo apskatāmās tēmas.

Apmācības kurss ietvēra teoriju, praktiskās nodarbības un arī kompresoru
ražotnes apmeklējumu.
Viss bija iespaidīgs. Mācību procesam bija spēcīgs tehniskais atbalsts:
interaktīva tāfele, kompresoru agregātu strādājošie maketi, saldēšanas
iekārtu simulātori. Tas viss ļāva detalizēti saprast visjaunāko iekārtu uzbūvi.

Semināra vadītājs deva daudzus vērtīgus piemērus no reālām dzīves
situācijām, semināru vadīja saprotami, kodolīgi un profesionāli. Sajūta, ka
tiešām tiek dalīta pieredze un amata noslēpumi.

Sevišķi priecēja, ka bija plašāka praktiskā daļa, kuras laikā varēja uzskatāmi
redzēt, kā darbojas aukstuma iekārta. Praktiskās nodarbības notika
visjaunākajās laboratorijās, kur ir instalētas mūsdienīgas iekārtas.

Kursu teorētisko daļu papildina daudzveidīgi piemēri, situāciju risinājumi un
analīze. Šie kursi palīdzēja atsvaidzināt gan jau esošās zināšanas, gan
papildināt zināšanas ar jaunu, noderīgu informāciju darba specifikas sakarā.

Kursi bija ļoti labi organizēti, ar foršām dāvanām un labu ēdināšanu. Tā
rīkotāji bija parūpējušies, lai semināra dalībnieki varētu justies brīvi un
nepiespiesti, tā laikā valdīja mājīga atmosfēra.

Šis bija viens no vērtīgākajiem semināriem, jo bija konkrēti piemēri par
mani interesējošiem jautājumiem. Pasniegšanas veids, kā iesaista
dalībniekus, dažādu dzīves situāciju interpretācija ar reāliem piemēriem ir
nenovērtējama.
Es ieguvu daudz jaunas informācijas no diskusijām ar lektoru un pārējiem
semināra dalībniekiem. Tāpat ieguvu jaunus profesionālus kontaktus.
Uzskatu, ka pateicoties šim semināram, spēšu paaugstināt kvalitāti arī savā
darbā.
Inna Šaraņina, studiju programmas “Aukstumtehnika”

