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Pilsētvide 

 

Kortrijk (Kortreika) ir vidēja izmēra pilsēta Beļģijā, Rietumflandrijas provincē, tai plūst cauri 

upe Leie. Pilsēta ir diezgan mierīga, sakārtota un tīra. Lielākā daļa iedzīvotāju (no paša 

novērojumiem) ir pensionāri un studenti.  

 

Ļoti attīstīta velo infrastruktūra gan pilsētā, gan arī ārpus tās, ar velosipēdu varēja pārvietoties 

bez problēmām. Braucot apkārt pilsētai, var redzēt diezgan daudz industriālos rajonus, bet, ja 

pabrauc mazliet tālāk, var arī atrast kādu mežu un, ja pabrauc vēl tālāk, var aizbraukt līdz 

Francijai, kas ir tikai 15-18 km no Kortrijk.  

 

Nebija problēmu atrast visu, kas nepieciešams, lai izdzīvotu, turpat veikalos pilsētā. Arī 

cilvēkiem, kuru hobijs ir patērēt, šeit ir ko darīt, jo pilsēta pilna ar lielām un mazām tirdzniecības 

vietām. Cenas veikalos ir diezgan normālas, bet kafejnīcās un restorānos viss, izņemot alkoholu, 

ir dārgs, tā kā paēst ārpus mājas sanāca reti.  

 

Tā kā Kortrijk ir diezgan industriāla pilsēta un nav pārāk liela, kultūras dzīve šeit nav nekāda 

dižā, bet kaut kāda ir. Ir mazs mākslas muzejs, teātris, kino, pāris mazas izstāžu vietas un viena 

pieklājīga izmēra izstāžu halle. Pilsētā ļoti aktīva bija dizaina scēna, tāpēc ka apkārt bija daudz 

ražotāji un dizaineri, tas, protams, bija lieliski manis izvēlētajai programmai. Tomēr mākslas un 

mūzikas nebija gandrīz nemaz, jo šo lauciņu darboņi koncentrējās lielākās pilsētās. 

 

Sadzīve un valoda 

 

Kortrijk dzīvoju internacionālo studentu mājā, kas tika dēvēta par “The White House.” Šāda 

dzīvesvieta nodrošināja ļoti raibu kompāniju, jo mēs bijām 9 studenti katrs no savas valsts. Tā kā 

visās koplietošanas telpās varēja iepazīt daudz un dažādas kultūras. Kopumā visi savā starpā 

sadzīvoja un pat sadraudzējās, to sekmēja kopīgi rīkotās ballītes un svētku svinēšana. 

 

Valoda, kurā kontaktējos ar apkārtējiem, bija angļu. Visas Erasmus apmaiņas laikā saskāros ar 

tikai diviem cilvēkiem, ar kuriem nesanāca komunicēt angliski (apkopēja un motorolleru 

mehāniķis), visa cita komunikācija noritēja raitā angļu valodā. Sanāca arī atrasties kompānijās, 



kas runāja nīderlandiešu valodā (dutch), un pēc 4 mēnešiem pat varēju aptuveni saprast, par ko 

tiek runāts. Pārsvarā cilvēki, ar kuriem sanāca komunicēt, bija ļoti interesanti un jauki.  

 

Augstskola 

 

Izglītības kvalitāte Beļģijā ir augsta, šajā augstskolā to varēja sajust. Pirmais, kas norādīja uz 

kvalitāti, bija augstskolas telpas un aprīkojums. Manas studijas notika diezgan jaunā un skaistā 

ēkā, ko dēvēja par IDC (Industrial Design Center), kas atradās tikai 4 minūtes no manas 

dzīvesvietas. IDC sastāvēja no lekciju telpām, kuras izpletās pa trīs stāviem, un lielas darbnīcas, 

kura bija šīs ēkas centrālā un lielākā telpa. Lekciju telpas bija labi aprīkotas, bija viss, no darba 

galdiem līdz ekrāniem un projektoriem, vienīgi visās lekciju telpās bija ļoti neērti krēsli 

(smieklīgi, jo dizaina skola). Turpretī darbnīca bija gandrīz perfekta. Tajā bija visi vajadzīgie 

instrumenti, lai strādātu ar koku, metālu, plastmasu un daudz citiem materiāliem. Visi 

instrumenti bija diezgan moderni un brīvi pieejami skolas darba laikā. Pieejams bija arī darbnīcas 

pārzinis, kurš varēja apmācīt vai palīdzēt strādāt ar kādu no iekārtām. Ļoti parocīgi bija tas, ka 

iekšā darbnīcā atradās materiālu veikals ar pieklājīgu izvēli, tā kā, ja bija vajadzīgi materiāli 

prototipa izveidei, varēja iegādāties tos turpat veikalā vai arī varēja iet parakāties pa atgriezumu 

un pāri palikušo materiālu plauktiem. 

 

Gandrīz visi pasniedzēji un augstskolas darbinieki bija jauki un pretimnākoši. Mācību procesā 

sanāca saskarties ar līdzīgām problēmām, kādas biju novērojis arī akadēmijā un šādos 

pasniedzēju-studentu nesaskaņas brīžos, tomēr tika ieņemtas pamatskolas lomas - es skolotājs, tu 

skolnieks (un otrādāk), bet man, par laimi, izdevās izvairīties no šādām nesaskaņām. Ļoti patika 

tas entuziasms un enerģija, ar kuru pasniedzēji palīdzēja attīstīt tavu ideju. Ja tev bija maza 

idejiņa, par kuru tu galīgi neesi drošs, tad šie pasniedzēji prata likt studentam noticēt savai idejai 

un palīdzēja audzēt šo ideju kā savu bērnu. 

 

Ļoti interesants projekts, kurš bija viens no maniem priekšmetiem, bija “Mazā biznesa projekts.” 

Šajā projektā mani un vēl vienu studentu no produktu dizaina salika kopā grupā ar diviem 

studentiem no mēdiju un komunikāciju tehnoloģijām un vienu studenti no biznesa menedžmenta. 

Kopā mums bija jārada produkts, ar kuru mēs sāktu savu mazo biznesu. Šajā priekšmetā sanāca 

apzināties savas spējas kā dizainerim kaut cik reālā situācijā, mēģināt strādāt komandā ar citu 

nozaru pārstāvjiem un atsvaidzināt savas zināšanas biznesa pamatos. 

  

Vērtējums un atziņas 

 

Kopumā mana Erasmus pieredze bija lieliska, jo nomainot vidi un apkārtējos, sanāca labāk 

saprast sevi. Izbaudīju arī to, ka, nonākot vietā, kurā neviens tevi nepazīst, var izvēlēties sev 

jaunu masku un paspēlēties ar to. Neskatoties uz to, ka šajā augstskolā bija tiešām daudz 

jāmācās/jāstrādā, sanāca ļoti labi un ekonomiski paceļot. Pabiju citās Beļģijas pilsētās, 



Nīderlandē, Francijā un Anglijā, šī ceļošana bija nozīmīga manu mācību daļa. Noteikti novēlu 

katram interesentam mēģināt izmatot šo apmaiņas programmu, jo iegūtā pieredze nāk par labu 

gan pašam, gan apkārtējiem.  


