Labdien!
2021. gada februārī Rīgas Ekonomikas augstskola (SSE Riga) rīko četras
minilekcijas ar nosaukumu “SSE Riga Food for Thought”, kas būs
pieejamas tiešsaistē ceturtdienas pēcpusdienās ikvienam
interesentam, lai veicinātu sarunas par jautājumiem, kas mums rūp, un
dotu iespēju augstskolas studiju programmās ieinteresētajiem iepazīt
studiju vidi un lektorus.
Katra lekcija sastāvēs no SSE Riga fakultātes pārstāvju sagatavota ziņojuma
vai stāsta, kam sekos mūsu studentu pārdomas par šo tēmu un jautājumu un
atbilžu daļa, kurā meklēsim atbildes uz klausītāju jautājumiem. Lekcijas notiks
angļu valodā.
Aicinām šo informāciju nodot vidusskolēniem un skolotājiem (piemēram,
angļu valodas, ekonomikas, dabas zinātņu jomas, klašu audzinātājiem un
citiem).
Esiet laipni aicināti katru ceturtdienas pēcpusdienu februārī pievienoties četrām

minilekcijām! Lūdzu, skatiet zemāk redzamo grafiku!
4. februāris, 16:00 – 16:30
Klimata pārmaiņas Latvijā un citviet; vai tiešām ir tik slikti?
lektors Havjērs Landes (Xavier Landes)
11. februāris, 16:00 – 16:30
Ceļā uz lidmašīnu? Izglītība un migrācija: jaunieši Latvijā
lektores Kata Fredheima (Kata Fredheim) un Zane Vārpiņa
18. februāris, 16:00 – 16:30
Iespējas atklāt noziedzību un korupciju ar žurnālistikas palīdzību
Sabīne Sīle-Eglīte, Mediju studiju centra direktore
25. februāris, 16:00 – 16:30
Rīgas nekustamā īpašuma tirgus - kā dati un to analīze dod ieskatu jomā
un rada stāstus
lektors Rihards Garančs
Tiem, kas piedalīsies visās četrās mini lekcijās, būs iespēja saņemt SSE Riga
apliecinājumu par piedalīšanos (ir nepieciešama reģistrācija ar derīgu e-pasta
adresi, lai to saņemtu). Iespēja piedalīties visās vai tikai vienā lekcijā - arī bez
reģistrācijas.
Zemāk pievienoju informāciju arī par citām aktivitātēm, kas varētu būt
noderīgas vai interesantas mācību procesā.
Ar cieņu Daiga Brakmane
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Reģistrēties mini lekciju kursam

Atbalsts karjeras izvēlē
SSE Riga labprāt piedalītos karjeras izvēles pasākumos. Mūsu studenti ir
gatavi dalīties savā studiju izvēles pieredzē, ar attālinātās mācīšanās
izaicinājumiem un atrastajiem risinājumiem, ikdienas plānošanu, studiju
procesu un ārpuslekciju aktivitātēm SSE Riga.

Tikšanās ar studentiem var notikt gan latviešu, gan angļu, gan kādā citā no
mūsu studentu kopienas pārstāvētajām valodām, iepriekš vienojoties. Tāpat tā
var būt arī kā daļa no kādas noteiktas stundas, studenti stāstu var papildināt ar
īsu lekciju par kādu no augstskolā apgūtajiem tematiem.
Lai pieteiktos vai uzzinātu vairāk par iespējām, lūdzu, rakstiet
uz admission@sseriga.edu!
Pētījums par Covid-19 ietekmi uz skolēnu nākotnes izvēlēm
Ar šo aptauju mēs cenšamies izprast, kā Latvijas vidusskolēni tiek galā ar
Covid-19 radīto situāciju un novērtēt iespējamās ietekmes uz dzīvi pēc skolas
beigšanas. Pirmais pētījuma posms ir noslēdzies, un aicinām iepazīties ar līdz
šim apkopotajiem rezultātiem. Iespējams, tie Jums varētu noderēt datos
balstītu lēmumu pieņemšanā par šobrīd nepieciešamo atbalstu skolēniem un
skolotājiem.
Lai iegūtu pēc iespējas plašāku ainu par izaicinājumiem, ar kuriem skolēni
šobrīd saskaras, un viņu nākotnes plāniem, pētījums turpinās. Tāpēc lūdzam
Jūs nodot šo aptauju vidusskolēniem. Anketā uzdodam dažus jautājumus par
skolu un nākotnes plāniem. Tā ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai
pētniecības vajadzībām.
Dalīsimies ar Jums arī ar gala ziņojumu mācību gada noslēgumā.
Materiāli skolotājiem
Arī SSE Riga šobrīd mācību darbs norit attālināti. Tāpēc lielāko daļu aktivitāšu
veicam tiešsaistē. Šobrīd esam sagatavojuši dažus materiālus, kas varētu
noderēt arī skolotājiem mācību darbā:
1. Augstskolas mācībspēku veidoti video materiāli, kā sagatavoties studiju
un darba intervijām, kā rakstīt motivācijas vēstuli un būt gataviem mūsu
iestājeksāmenam matemātikā, kā arī gadījuma izpētei.
2. Divu latviešu studentu saruna par studiju izvēli un mācībām.
Lūdzam dalīties ar šiem materiāliem ar skolotājiem, kuriem tas varētu
noderēt - gan kādā mācību priekšmetā, gan audzināšanas stundās!
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