Raimonds Kīne par pieredzi Erasmus + studentu mobilitātes programmā

Erasmus programmu izvēlējos tāpēc, ka gribēju iegūt jaunu pieredzi un padziļināt un nostiprināt
svešvalodu.

Varšavas universitāti( UKSW) izvēlējos, jo pratu poļu valodu B1 līmenī. Neskatoties uz
zināšanām, mācības poļu valodā diezgan grūtas, kā nekā poļu valoda ir viena no grūtākajām
valodām Eiropā. Bet man palīdz google tulkotājs un iespēja vēlreiz noklausīties diktofonā
ierakstītās lekcijas.

Dažiem priekšmetiem ir e-learning opcija, kas palīdz sagatavoties nākošajai nodarbībai.
Patiesībā vajadzīgos priekšmetus bija grūti atrast, jo vienu semestri tie ir, bet otrā vairs nav,
tāpēc vislabāk ir ņemt dalību ERASMUS programmā uz veselu gadu, jo tad tu pārredzi, kādi ir
piedāvājumi un iespējas. Vēl piebildīšu, ka ir atšķirības pašā priekšmeta saturā, piem.
morālteoloģija kanonisko tiesību fakultātē atšķirsies no morālteoloģijas teoloģijas fakultātē.

Normāli, ka visi nodarbības notiek teoloģijas fakultātē, bet tā kā man nebija visu nepieciešamo
priekšmetu dotajā fakultātē, tad no koordinatora dabūju atļauju studēt arī divās citās fakultātēs.
Visas studijas notiek (neklātienes nodaļā neatļāva) klātienes nodaļā.

Pasniedzēji un studenti ir atsaucīgi un nāk pretī pat bez teikšanas.

Ļoti palīdz tas, ka internetā ir diezgan daudz pieejami materiāli studijām, gan baznīcas
dokumenti, gan citi materiāli, tāpēc bibliotēkā tik bieži nav jāiegriežas.

Internets ir pieejams gan augstskolā, gan kopmītnes istabiņās. Par kopmītnēm runājot apstākļi
dzīvošanai diezgan normāli, uz mums četriem ir viena virtuvīte, duškabīne un tualete, dzīvojam
pa divi katrā istabā. Esam izveidojuši kopīgu kasi dažādām koplietošanas un bieži lietojamām
precēm, piem. ūdenim, eļļai, sviestam u.c. Ir iespēja bez maksas nomainīt izdegušu spuldzīti
pret jaunu pie recepcijas dežurantēm, kā arī var dabūt lietošanai putekļu sūcēju un gludināmo
dēli ar gludekli. Vienīgais jāmaksā par veļas mazgāšanu veļasmašīnā – 4 zloti, veļas žāvēšanai
arī maksas žāvētājs, vai bezmaksas žāvēšanas telpa ar striķiem.
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Vēl par tehniskajām lietām runājot kopēšanas darbi ir veicami blakus kopmītnē, rindas nekad
nav, lielākais ir bijuši divi cilvēki priekšā un maksa tāda pati kā pie mums – 15 graši par lapu(
valūtas kurs 4 zloti – 1 eiro)

Nelielas neērtības sagādā tas, ka universitātes garderobē pieņem tikai virsdrēbes ar cilpiņām
pakāršanai, bet es redzu, ka daudzi nēsā līdzi savas drēbes uz lekcijām.

Runājot par par ESN( Erasmus student network – palīdzības tīkls Erasmus studentiem), tad
atbildīgie ir ļoti aktīvi un arī atsaucīgi. Viņi piedāvā gan izglītojošas kultūras programmas, gan
izklaides programmas. Piemēram mums bija noorganizēta ekskursija uz Krakovu, kurā mēs
apmeklējām Vāveles pili un katedrāli, kā arī Kažimežas ebreju priekšpilsētu un vēstures muzeju
zem tirgus laukuma. Vēlāk mūs aizveda uz Osvencimas koncentrācijas nometnes muzeju.
Visas ekskursijas bija ar gidu.

Varšavā bijām Varšavas 1944. gada sacelšanās muzejā, Ebreju vēstures muzejā.

Tika piedāvātas arī bezmaksas nodarbības fitnesa sporta centrā, kā arī ļoti daudzi piedāvājumi
apmeklēt dažādus mūzikas klubu pasākumus.

Adventa laikā bija iespēja kopīgi apmeklēt pansionātu.

Runājot par garīgo dzīvi, tad jāsaka, ka Varšavā ir ļoti daudz baznīcu, kā rakstīju draugam – tad
ik pēc 500 m ir kāda katoļu baznīca. Piem. tuvākā baznīca ir 5 min. gājienā no kopmītnēm. Arī
pašā universitātē ir kapela, kurā rīta stundās notiek svētās Mises. Piektdienu vakaros apmeklēju
sv. Gara atjaunotnes kopienu, kurā slavējam Dievu un pētām Svētos Rakstus.

Par garlaicību nevarētu runāt, jo katru nedēļu ir vairāki pasākumi. Nenožēloju, ka izvēlējos
ERASMUS studentu apmaiņas programmu.

RARZI 3. kursa students Raimonds Kīne
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