
LAIPNI LŪDZAM!  

 

  

Dārgie Erasmus studenti!  

Šeit jūs varat atrast visu nepieciešamo informāciju par studiju iespējām mūsu augstskolā – Viktora 

Frankla pedagoģiskā augstskola (Pädagogische Hochschule Kärnten/Viktor Frankl Hochschule – 

UCTE).  

UCTE atrodas Klāgenfurtē (Austrijā). Jūs varat iegūt plašāku informāciju par pilsētu un valsti 

mūsu bukletā.  

  

Studiju iespējas  

Ja jūs vēlaties studēt mūsu augstskolā, mēs piedāvājam topošajiem skolotājiem trīs studiju 

virzienus: sākumizglītībā, pamatizglītībā un speciālā izglītībā. Šeit jūs varat aplūkot mācību 

programmu visām specializācijām:  

• sākumizglītības skolotājs   

• pamatizglītības skolotājs   

• speciālās izglītības skolotājs   

UCTE lielu nozīmi piešķir gan teorētiskajām zināšanām, kas pamatojas uz jaunākajiem pētījumiem 

izglītības un pedagoģijas nozarē, gan praktiskajām nodarbībām studiju programmas ietvaros. 

Turklāt kā iebraucošajiem studentiem jums ir iespējas ne tikai iegūt prakses vietu klasē, bet arī 

vērot vietējos skolotājus un skolēnus darbībā, pēc nodarbības saņemot izvērtējumu. Praksi varat 

vadīt vācu, angļu, spāņu u.c. valodās.  
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Prakse skolā  

Sākumskola, kurā varat veikt praksi, atrodas Viktringā, kas ir daļa no Klāgenfurtes. Viena no 

pamatskolām, kur studenti var veikt praksi, atrodas UCTE. Otra pamatskola atrodas St. Jakob /  

Rosental apvidū. Ar dažām partneriestādēm ir parakstīti papildu līgumi attiecībā uz iebraucošo 

studentu iespējām izmantot īstermiņa praksi šeit.  

Ņemot vērā studentu intereses un specializāciju, kā arī mācīšanās līguma noteikumus studenti var 

izvēlēties kursus no augstāk minētajiem studiju virzieniem. Mums ir dažādi kursi, ko piedāvāt.   

  

Valodu apguve  

Mācību valoda parasti ir vācu, bet tiek piedāvāti arī kursi angļu valodā vai bilingvāli ( Moduļi 

iebraucošajiem studentiem). Topošajiem angļu valodas skolotājiem lekcijas notiek angļu valodā. 

Tāpat arī piedāvājam speciālus valodu kursus slovēņu un itāļu valodā. Variet arī apmeklēt vācu 

valodas kursus iesācējiem, neskatoties uz jūsu vācu valodas prasmēm. Mēs piedāvājam vācu 

valodas kursus studentiem ar augstākā līmeņa zināšanām (advanced) un studentiem bez  

priekšzināšanām, lai izdzīvotu ikdienas situācijās. Austrijā jums ir lieliska iespēja mācīties dažādas 

valodas.  

Ievērojiet:  

 Ja vēlaties studēt mūsu augstskolā, lūdzu aizpildiet pieteikuma formu un atsūtiet to laicīgi.   

  

PIETEIKŠANĀS  

Pieteikšanās termiņš 2016/2017 mācību gada ziemas semestrim ir līdz 2016. gada 1. jūnijam.  

Ziemas semestris sākas 2016. gada 19. septembrī un ilgst līdz 2017. gada 31. janvāris.  

Pieteikšanās termiņš 2016/2017 mācību gada vasaras semestrim ir līdz 2016. gada 1.decembrim.  

Vasaras semestris sākas 2017. gada 20. februārī un ilgst līdz 2017. gada 30. jūnijam.  

Mums ir ierobežotas studiju vietas. Studenti, kuri būs pieteikušies uz studijām mūsu augstskolā, 

pēc pieteikšanās termiņa saņems uzņemšanas vēstuli vai vēstuli par atteikumu.  
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Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums.  

Starptautisko Lietu birojs rūpējas par Erasmus+ studentiem. Mēs ceram, ka jums patiks šeit 

pavadītais laiks, jūs daudz iemācīsieties un iegūsiet neaizmirstamu pieredzi!  

Pia-Maria Rabensteiner  

Starptautisko Lietu biroja vadītāja  

  


