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Zalcburga: Zalcburga (Salzburg) ir pilsēta un Zalcburgas provinces galvaspilsēta Austrijas 

rietumu daļā un Alpu kalnu ziemeļu nogāzē. Tajā dzīvo ap 150 tūkstoši iedzīvotāju. Pilsēta 

atrodas pie Zalcas upes. Zalcburga ir viens no ievērojamākiem Austrijas un Eiropas kultūras 

centriem. Zalcburgā piedzimis arī komponists Volfgangs Amadejs Mocarts. 

  

Augstskola: Augstskolas komplekss ir veidots modernā arhitektūrā(2005) un atrodas alpu 

ielokā. Universitāte sastāv no divām ēkām. Galvenā ēka atrodas Urstein, 10km no Salzburgas. 

Dizaina nodaļa atrodas Kuchl, kas ir 15min ar vilcienu no Urstein. Lielākā daļa ārzemju 

studenti dzīvo kopmītnēs Urstein. Galvenajā ēkā atrodas bibliotēka, multimediju, biznesa un 

tūrisma fakultātes.   

Pirmajā nedēļā studentiem tiek izsniegtas studentu apliecības un visi tiek instruēti kā 

funkcionē skola, bibliotēka, intranets uc.  Lai braukātu no kopmītnēm uz skolu, vai uz pilsētu 

ir jāiegādājas vilciena biļete, kas studentam (< 26 gadi) ir 170E/semestris.  

Mācības notiek angļu valodā, bet lai pilnvērtīgāk piedalītos lekcijās, komunicētu ar 

profesoriem un studentiem vēlamas arī vācu valodas zināšanas. 

 

 

 

 

Dizaina Nodaļa, Kuchl 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Zalcburga_%28zeme%29
http://lv.wikipedia.org/wiki/Austrija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Alpi
http://lv.wikipedia.org/wiki/Zalcaha
http://lv.wikipedia.org/wiki/Eiropa
http://lv.wikipedia.org/wiki/Volfgangs_Amadejs_Mocarts


 

Sadzīve: Lielākā daļa ārzemju studenti dzīvo kopmītnēs Urstein, tur notiek arī centrālās 

ballītes. Uz skolu vai veikalu ir jābrauc ar vilcienu, bet tā nav problēma, jo pietura ir pie 

pašām kopmītnēm. Kopmītnes ir studiju tipa, katram savs numurs ar skatu uz alpiem. Istabas 

ir aprīkotas ar mēbelēm, vannas istabu un iebūvētu virtuvi. Segas, spilveni un trauki katram 

jāsagādā pašam, IKEA. Kopmītnēs katrā stāvā ir publiskā viesistaba un pagrabā ir veļas 

mazgātne. Kopmītnes mēnesī maksā 310E, tām ir jāreģistrējas savlaicīgi un jāiemaksā 700E 

drošības nauda. 

 

 

 

 

 

Kopmītnes istaba un skats 

pa logu. Ziemā var redzēt 

arī stirnas. 

 

 

Studijas: Būt Erasmus studentam Dizaina un produktu menedžementa nodaļā ir liela 

priekšrocība salīdzinājumā ar pastāvīgiem studentiem, jo ļauj izvēlēties labākos priekšmetus 

gan no bakalaura, gan no maģistratūras 1. un 3.semestra. Ļoti noderīgas bija visas vieslektoru 

lekcijas: Service Design, Design Leadership un Marketing. Ļoti interesanti ir 

Interdisciplinārie projekti, kas notiek sadarbībā ar reāliem uzņēmumiem, bet tur jārēķinās ar 

lielu darba slodzi. Unikāls pasniedzējs un priekšmets ir Dizaina skicēšana, kas ļauj apgūt 

specifisku skicēšanas tehniku, kas Latvijā nav iespējams. Mans mācību plāns bija pietiekami 

sarežģīts un busy ar 8 grupu projektiem (kopā 25 ECTS ). Iesaku šo programmu visiem 

dizaina nodaļas studentiem, kam interesē kas vairāk par dekoratīvo dizainu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursabiedri un Workshops 

(Kuchl) Stratēģiskajā 

Dizainā. Grupās tiek 

modulētas jauna produkta 

palaišana- plāns 



 

 

 

 

Viens no darbiem 

Interdisciplinārajos 

Projektos.  Viena no 

versijām, liekot uz 

balkoniem, kā paplašināt 

tirgu infrasarkanajām 

pirtīm. 

 

 

 

 

 

 

Grupā ar kursabiedriem 

Klaus, Manu, Philipp un 

Lisa intervējam Ortovox 

(Minhene) vadošos 

darbiniekus – dizaina 

audits. 

 

 

 

 

Saites:  

FH SALZBURG:             http://www.fh-salzburg.ac.at 

CAMPUS URSTEIN:   http://www.housing.oead.ac.at 

VILCIENU SARAKSTS:                         www.oebb.at 

http://www.oebb.at/

