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Vēsture

�1990 – Izveidota Starptautisko studentu studiju nodaļa.

�1990 – ierodas pirmie ārvalstu studenti no Lībijas, AAE, 

Kuveitas, Sīrijas un Ēģiptes.

�1995 – RSU studē 125 ārvalstu studenti.

�1995 – RSU absolvē pirmie ārvalstu studenti.

�1998 – RSU studē 150 ārvalstu studenti no 18 valstīm.

�2004 – izveidojas Starptautiskos studentu nodaļa.

�2008 – izveidojas Akadēmisko un starptautisko sakaru 

departaments (ASSD).

�2010 – RSU studē 210 ārvalstu studenti no 17 valstīm.
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Attīstība kopš 2010. gada 

� Attīstītāka infrastruktūra. 

� Ārvalstu studentu skaits ir pieckāršojies.

� Pārstāvēto valstu skaits audzis no 17 līdz 45.

� Pilnībā mainījusies studentu ģeogrāfija.

� Darbinieku skaita pieaugums no 7 līdz 13.

� Veiksmīga sadarbība ar citām RSU 

struktūrvienībām.
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Kas mēs esam?

�ASSD strādā 13 darbinieki:

»Departamenta direktore

»Ārvalstu studentu nodaļas dekāne

»Uzņemšana – 2 

»Studiju process – 4

»Studentu serviss – 2

»ERASMUS birojs – 2

»Tulks 
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Ko mēs darām?

�Uzņemšana

�Orientācijas nedēļa

�Studiju process

�Imigrācija

�Sociālie tīkli

�Veselība

�Transports

�Ārpus RSU aktivitātes
� Viss cits...
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Studentu jautājumu diapazons

� Braukšanas tiesības?

�Vindsērfings?

� Sienas krāsa?

� Slēpju/velosipēdu/laivu noma?

�Namsaimnieks krāpjas!

�Nozagts maks!

�Gribu sūdzēties par  policistu 

attieksmi!

� Kādi ir ierobežojumi truša 

ievešanai Latvijā?

� Kur var dabūt vairākus sterus 

malkas?

�Džeza dziedāšanas stundas?

� Kaķu un suņu pieskatīšana?

�Vajadzīgs bundzinieks!

� Eltona Džona koncerts?

� Izjādes ar zirgiem? 

�Ugunsdzēšamais aparāts?

�Hokejs?

� Paprasiet Ryanair atvērt 

lidojumus uz Bristoli!

�Ugunskuru kurināšana? 

� Insektu iznīcināšana?

� Kur es esmu?
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� 2x gadā Orientācijas nedēļas 

ietvaros.

� Ieviesta 2009. gadā.

� Atbalsts Erasmus un 1. kursa 

ārvalstu studentiem.

� Piedalās RSU studenti – gan 

vietējie, gan esošie ārvalstu 

studenti.

� Vienam mentoram 2-3 ārvalstu 

studenti.

Mentoru programma RSU
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� Jauno studentu «uzņemšana» RSU, 

� Praktiskas aktivitātes, uzsākot studijas,

� Juridiskās formalitātes,

� Informācija par RSU, Rīgu, Latviju,

� RSU organizāciju, apvienību 

prezentācijas,

�Dzīvesvietu piedāvājums,

� Izklaides pasākums,

� Jautājumi,

� Problēmas...

Orientācijas nedēļa
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� Studējošo Pašpārvalde

� International Student Association

� Ārvalstu studentu apvienības:

» Vācija

» Norvēģija

» Zviedrija

» Nīderlande

» Lielbritānija

» Somija

» Āzijas studenti

» Kurdu studenti

» Cavum Oris

Studentu apvienības
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�Dzīvesvietas Rīgā.

�Studentu sasniedzamība.

�Komunikācijas kanāli.

�Ārvalstu studentu pašpietiekamība.

�Vietējo un ārvalstu studentu integrācija.

�Angļu valoda.

�Apdrošināšana.

Problēmas
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Paldies par 

uzmanību!


