
Attālināti un tiešsaistēs tiek īstenoti karjeras atbalsta pasākumi 
 

Izlemt, kurā augstskolā studēt nav viegli, jo, izvēloties tālāko izglītību, jauniešiem jāizvēlas arī 

vietu, kurā pavadīt studiju gadus. 12. martā 10.- 12. klašu izglītojamajiem notika attālinātā nodarbība 

“Studiju iespējas Rīgas tehniskajā universitātē”, kuru vadīja RTU Studējošo piesaistes projektu 

vadītājs Aigars Asmis un RTU arhitektūras fakultātes studente, Studentu pašpārvaldes vadītāja Laura 

Liene Cūberga. Lai pārliecinātos, ka RTU ir tā vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, attīstīt savus 

talantus, labi pavadīt laiku, kā arī sākt veidot karjeru, jauniešiem tika piedāvāta virtuāla prezentācija. 

Izglītojamie uzzināja, kādas studiju programmas RTU piedāvā, kādas ir darba iespējas pēc izglītības 

iestādes absolvēšanas, kādi speciālisti ir pieprasītākie darba tirgū, kādi CE rezultāti tiek ņemti vērā 

iestājoties RTU, kādi ir RTU uzņemšanas nosacījumi katrā no fakultātēm un kā tiem sagatavoties, 

kādas ir studentu iespējas mācīties veidot savu biznesu, darboties RTU Dizaina fabrikā un veidot savu 

inženiertehnisko ideju prototipus. Skolēni uzzināja par RTU Karjeras centra piedāvātajām iespējam, 

par programmas “Erasmus+” iespējām, kā arī ārpusstudiju un brīvā laika pavadīšanas iespējām 

Ķīpsalas studentu pilsētiņā. Informācija tika pasniegta mūsdienīgi un interaktīvi. Par katru fakultāti 

tika demonstrēts neliels video materiāls, kas ļāva ielūkoties studiju procesā un labāk saprast, kas 

sagaida topošo studentu. 

Integrējot karjeras izglītību pilnveidotajā mācību saturā, sadarbībā ar bioloģijas skolotāju Evitu 

Valdbergu, 8.-12. klašu izglītojamajiem līdz marta mēneša beigām tiek piedāvāts apmeklēt  RSU 

Anatomijas un antropoloģijas institūta (AAI) digitālās ekskursijas Zoom platformā. Šāda veida 

nodarbības mūsdienās ir aktuālas, jo kompetencēs balstītā izglītības saturā ekskursija ir viena no 

mācīšanās formām. Skolēni jau apmeklēja trīs mācību ekskursijas un trīs atlikušās apmeklēs nākošo 

divu nedēļu laikā. Virtuālo ekskursiju laikā jaunieši to vadītājai - medicīnas studentei Vitai 

Konepeckai - uzdeva sev interesējošus jautājumus par nodarbībā redzēto un par studiju iespējām 

RSU. Izglītojamie uzzināja, ka, lai iegūtu ārsta kvalifikāciju, anatomikumā RSU studenti pavada ļoti 

daudz sava mācību laika. Šīs ekskursijas ir lieliska iespēja izglītojamajiem gūt priekšstatu par 

medicīnas jomas studiju saturu, iespēja paplašināt savu redzesloku un  nostiprināt bioloģijas stundās 

gūtās zināšanas. 
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