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PROGRAMMA, 23.11.2017.

I DAĻA, PIEREDZES APMAIŅA
Norises vieta: LU PSK zāle – 1. KORPUSS (1. stāvs), Vidus prospekts 38, Jūrmala
9.30-10.00 – Reģistrācija
10.00-10.10 – “LU PSK Atvērto durvju diena pedagogiem karjeras konsultantiem” atklāšana
10.10-10.30 – Ināra PUNKSTIŅA, VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta no
daļas eksperte, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolotāja
Pieredzes stāsts. Karjeras dienu “Veru durvis uz augstskolu” organizēšana Valmieras
Pārgaujas ģimnāzijā.
10.30-10.50 – Agnese JANKUNA, Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes
vadītāja
Pieredzes stāsts. Karjeras nedēļas organizēšana Ikšķiles novada skolām.
10.50-11.10 – Aija VANAGA, uzņēmēja, starptautisku izglītības projektu vadītāja, jauniešu neformālās
izglītības trenere un Eiropas Jaunatnes nedēļas pārmaiņu rosinātājs (Change maker) Latvijā
2017. gadā Erasmus+ programmā
Prasmes kā pamatvalis darba tirgū no uzņēmēja viedokļa. Atvērtās domāšanas principu
izmantošana prasmju apgūšanai.
11.10-11.30 – Daiga UDRASE, VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta
nodaļas eksperte
Dažādas metodes pedagoga karjeras konsultanta ikdienai.
11.30-11.50 – Mārīte SAULĪTE, LU PSK docente
Karjeras izglītība kā studiju procesā integrēts plānoto pasākumu kopums.
11.50-12.10 – Marta VALDMANE, Akadēmiskās informācijas centrs, Projektu eksperte
Europass dokumenti un pakalpojumi karjeras atbalstam.
12.10-13.00 – Pusdienas/ kafijas pauze

II DAĻA, IEPAZĪŠANĀS
Norises vieta: LU PSK Ārstniecības katedra, Medicīnas tehnoloģiju katedra, Sociālas aprūpes katedra – 1., 2.,
4., 6. KORPUSS, Vidus prospekts 38, Jūrmala
13.00-13.30 – LU PSK prezentācija
13.30-15.00 – LU PSK studiju programmu meistarklases:
Ārstniecības katedrā (studiju programmas: “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Estētiskā
kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā masāža”)
Medicīnas tehnoloģiju katedra (studiju programmas: “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa
asistents”, “Podoloģija”)
Sociālās aprūpes katedra (studiju programmas: “Sociālā aprūpe”, “Sociālā rehabilitācija)”
15.00-16.00 – Noslēgums: diskusijas, apliecinājumu izsniegšana

Rīgas jūras līcis

PRAKTISKĀ INFORMĀCIJA
Kā nokļūt?
 Ar vilcienu. Pietura “Bulduri” (5 min. līdz LU PSK – Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala).
Vilcienu kustības saraksti: http://pv.lv/lv/vilcienu-kustibas-saraksti/
 Ar automašīnu.
Iebraukšana Jūrmalas pilsētā no 1. oktobra līdz 1. aprīlim – bez maksas.
Automašīnas novietošana pie LU PSK uz Meža prospekta vai Vidus prospekta – bez maksas.
Pusdienu pārtraukumā būs iespēja izmantot kafejnīcas “Zem burām” (atrodas LU PSK teritorijā) sniegtos
ēdināšanas pakalpojumus vai palikt koledžā, kur dalībniekiem būs piedāvāts kafijas pauzes pārtraukums.
Nakšņošana – nepieciešamības gadījumā ir iespēja rezervēt vietu LU PSK Dienesta viesnīcā – bez maksas.
Vietu skaits ierobežots. Vietas rezervācija zvanot, mob. t.: 26855451 (darba dienās plkst. 9.00-17.00),
Diāna Bakāne, LU PSK Dienesta viesnīcas vadītāja.

Par dalību pasākumā tiks izsniegts apliecinājums.
LU PSK

Dalība pasākumā – BEZ MAKSAS.

UZ TIKŠANOS, 23.11.2017. –
Latvijas Universitātes
P. Stradiņa medicīnas koledžā!

Cieņā, koledžas kolektīvs
LDZ pietura “BULDURI”

Par Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu
Rīgā, 1939. gadā sāka darboties profesora un ķirurga Paula Stradiņa dibinātā Žēlsirdīgo māsu skola. Gadu
laikā skola ir mainījusi gan nosaukumu, gan atrašanās vietu, taču nemainīgi saglabājusi savas
pamatdarbības – nodrošināt ar zināšanām un praktiskajām iemaņām topošos medicīnas, vēlāk arī sociālās
aprūpes darbiniekus Latvijas darba tirgum.
Pašlaik bijusī māsu skola nes sava dibinātāja vārdu un ir kļuvusi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības iestādi – Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu – ar atrašanās vietu Jūrmalā, Vidus
prospektā 38, vien 300 m attālumā no Rīgas jūra līča piekrastes un Bulduru dzelzceļa stacijas. Jūrmalā
koledžas infrastruktūru veido seši korpusi, kur tiek nodrošinātas studijas divos studiju virzienos – “Veselības
aprūpe” un “Sociālā labklājība” –, kuros ir akreditētas deviņas studiju programmas:










Māszinības (kvalifikācija – māsa),
Ārstniecība (ārsta palīgs),
Estētiskā kosmetoloģija (skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā),
Ārstnieciskā masāža (masieris),
Biomedicīnas laborants (biomedicīnas laborants),
Radiologa asistents (radiologa asistents),
Podoloģija (podologs),
Sociālā aprūpe (sociālais aprūpētājs),
Sociālā rehabilitācija (sociālais rehabilitētājs).

Koledža ir ieguvusi Erasmus Augstākās izglītības hartu (ECHE) un īsteno mācību mobilitātes studentiem un
personālam (docēšana un personāla mācības) ERASMUS+ programmas ietvaros. Ir izveidota veiksmīga
sadarbība ar veselības un sociālās aprūpes iestādēm un institūcijām, augstskolām un uzņēmumiem gan
Latvijā, gan Eiropā – Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Vācijā, Polijā, Bulgārijā, Itālijā, Šveicē,
Spānijā, Portugālē, Slovēnijā, Ungārijā un citās valstīs, kas veicina koledžas personāla profesionālo izaugsmi
un ļauj nodrošināt pilnvērtīgu, kvalitatīvu praksi gan koledžas studentiem ārvalstīs, gan ārvalstu studentiem
Latvijā mācību mobilitātes ietvaros.
Koledžas absolventi ir pieprasīti darba tirgū. Darba gaitas var uzsākt uzreiz pēc koledžas absolvēšanas, kā arī
ir iespēja turpināt studijas bakalaura studiju programmās gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām.
Ar mērķi – nodrošināt studējošiem studiju vietu un prakses iespējas tuvāk dzīvesvietai, piesaistot Latgales
reģionam augsti kvalificētus speciālistus veselības aprūpes jomā, kompetentus un konkurētspējīgus
speciālistus – darba tirgum, 2006. gadā tika atvērta LU PSK filiāle Rēzeknē, kurā tiek realizētas divas studiju
programmas: “Māszinības”, “Ārstniecība”.
Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības
programmas veselības un sociālās aprūpes speciālistu kvalifikācijas uzturēšanai.
Plašāka informācija par koledžu un studiju iespējām:

www.psk.lu.lv
Informācija par pasākumiem un aktivitātēm:

Facebook.com/lupsk.lv

