
ESIET SVEICINĀTI STARPTAUTISKO 

LIETU BIROJA MĀJAS LAPĀ 

 

Dārgie studenti un personāls! 

Šeit jūs varat atrast informāciju par mūsu 

iestādes starptautisko sadarbību, par 

partneriestādēm, mūsu biroja jaunākās ziņas, 

kā arī visu nepieciešamo informāciju studentiem un personālam, kas ierodas pie mums no citām 

valstīm, un mūsu studentiem un personālam, kas dodas uz ārvalstīm.  

Viktora Frankla pedagoģiskās augstskolas (University College of Teacher Education; turpmāk – 

UCTE) Starptautisko Lietu birojs koordinē starptautisko sadarbību ar partneriestādēm 

(universitātēm un augstskolām) un biznesa partneriem izglītības jomā.  

Starptautisko Lietu birojs nodarbojas ar mobilitātes programmām studentiem un personālam, kā 

arī organizē starptautiskās sanāksmes izglītības jomā, uzņemot pedagoģijas ekspertus no Eiropas 

un citām valstīm.  Turklāt birojs arī sniedz atbalsta pasākumus studentiem un personālam, kas 

ierodas no citām valstīm, un palīdzību tiem studentiem, kas dodas uz ārvalstīm, lai plānotu studijas 

ārzemēs. 

UCTE ir noslēgti vairāk nekā 100 līgumi ar vairāk nekā 30 Eiropas un citu valstu universitātēm un 

augstskolām. Sadarbība tiek paplašināta, lai izveidotu labāku sadarbības partneru tīklu mūsu 

studentiem un personālam. 

Ja jūs vēlaties mācīties mūsu iestādē Erasmus programmas ietvaros, ļaujiet jūs iepazīstināt ar trīs 

skolotāju izglītības galvenajiem virzieniem, ko mēs piedāvājam: 

 sākumizglītības skolotājs  

 pamatizglītības skolotājs  

 speciālās izglītības skolotājs  

Ja jūs vēlaties izmantot personāla mobilitāti un apmeklēt mūsu iestādi, lūdzu, apskatiet tālāk 

norādītās lapas, nospiežot šeit . 

http://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/studium/curricula_dateien/Curriculum_V_2008.pdf
http://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/studium/curricula_dateien/Curriculum_H_2008.pdf
http://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/studium/curricula_dateien/Curriculum_S_2008.pdf
http://www.ph-kaernten.ac.at/internationales/staff/
http://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/studium/curricula_dateien/Curriculum_V_2008.pdf
http://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/studium/curricula_dateien/Curriculum_H_2008.pdf
http://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/studium/curricula_dateien/Curriculum_S_2008.pdf
http://www.ph-kaernten.ac.at/internationales/staff/


Lai sniegtu jums nelielu ieskatu par vietu, kuru esat nolēmis apmeklēt, lūdzu, izlasiet šo nelielo 

informāciju par Klāgenfurti. Klagenfurt am Wörthersee ir centrs vienai no Austrijas deviņām 

federālajām zemēm – Karintijai. Šajā pilsētā dzīvo gandrīz 95 000 iedzīvotāju. Klāgenfurte atrodas 

ne tikai pie lielā Wörthersee ezera, bet arī starp Alpiem un jūru, tuvumā Slovēnijai un Itālijai (Alpu 

kalnu un Adrijas jūras reģions). 

Pilsēta atrodas vidū starp trīs dažādām kultūrām – Austrijas, Itālijas un Slovēnijas. Tiem, kam 

patīk sports, var ar to nodarboties visos gadalaikos. Visu gadu notiek dažādi kultūras pasākumi ne 

tikai Klāgenfurtē, bet arī visā Karintijā.  

Cilvēki šeit ir atvērti un draudzīgi, viņiem patīk dziedāt, turklāt jūs varat baudīt patiešām labu 

virtuvi. 

Papildu informāciju jūs varat atrast brošūrā. 

TAKE YOUR CHANCE 

Piedāvāju jums iepazīties ar to, ko mūsu iestāde piedāvā, izvēloties jums atbilstošāko valodu. 

Pia-Maria Rabensteiner 

Starptautisko Lietu biroja vadītāja  

(Servicestelle "Bildungskooperation und internationale Kontakte")  
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