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Mūsu projektā piecpadsmit talantīgākie studenti, topošie valsts pārvaldes profesionāļi, no dažādiem Ukrainas reģioniem apgūst Eiropas studijas Latvijā – vienā no Eiropas valstīm, kas attīstās visstraujāk.
Šis projekts ir izaicinājums gan pašiem Ukrainas studentiem, gan Latvijas Universitātes studentu kopienai
un mācībspēkiem, tas veicina abu studentu kopienu
līdzdarbību un mijiedarbību. Studenti no Ukrainas iepazīst Latvijas kultūru, tradīcijas un vērtības, savukārt
Latvijas studentu kopienai ir unikāla iespēja no pirm
avota iepazīt citas valsts kultūru un mēģināt izprast, kā
norisinās stipras, neatkarīgas un vienotas valsts veidošanās tepat, Eiropas austrumos.
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Jauno profesionāļu skola ir projekts, kurā studentiem
ir iespējas savienot teorētisko zināšanu iegūšanu ar
praksi. Visa projekta gaitā studenti apgūst sešus studiju kursus, aptverot tēmu loku no Latvijas vēstures
un mūsu pieredzes ceļā uz Eiropas Savienību līdz eiropeizācijas procesa aktualitātēm, inovācijām pārvaldē, līderības pamatprincipiem un publiskās diplomātijas lomai.
Projekts teorētiskās zināšanas papildina ar mācību vizītēm un diskusijām Saeimā, Ministru kabinetā,
Valsts prezidenta kancelejā un dažādu valstu vēstniecībās un augsta ranga starptautiskās konferencēs.
Vērtīgas bijušas tikšanās ar Ukrainas eksprezidentu

Projekts būtiski bagātina
jauniešu praktisko pieredzi
Eiropas Savienības
funkcionēšanas jautājumos.
Šajā kontekstā Latvijas
pieredze ir ārkārtīgi svarīga
visai Ukrainas akadēmiskajai
kopienai, jo Latvija ir īstenojusi
nozīmīgas strukturālās
reformas, lai varētu būt
pilnvērtīga Eiropas Savienības
un NATO dalībvalsts.
— Ivana Franka Ļvivas Nacionālās
universitātes vicerektore
MARIJA ZUBRICKA

P. Porošenko, Ukrainas prezidentu V. Zeļenski, Latvijas Republikas prezidentiem A. Bērziņu, R. Vējoni, E. Levitu un citām Latvijas un citām Eiropas līmeņa amatpersonām. Tikšanās ļauj izzināt, kāda ir
amatpersonas ikdiena, kādas prasmes ir nepieciešamas, lai ieņemt vadošos amatus politikā.
Projekta īstenošanas piecu gadu laikā Jauno profesionāļu skolu absolvējuši 60 studenti, kas turpina
profesionālo karjeru Ukrainas pārvaldē – pašvaldībās, ministrijās un pētnieciskajos centros.
Var secināt, ka projekts sekmē internacionalizāciju,
veicina abu valstu kultūras un tradīciju apmaiņu un
stiprina Latvijas un Ukrainas izglītības iestāžu sadarbību, kas vēlāk attīstītās citos formātos – līdzdalībā zinātniskās konferencēs, publikāciju izdošanā
un pieredzes apmaiņas braucienos.

Tikšanās ar Ukrainas valsts prezidentu V. Zelenski viņa vizītes laikā
Rīgā, Kornvalda parkā 2019. gada 16. oktobrī.

Jauno profesionāļu skola ir
projekts, kas ir vairāk nekā
studentu apmaiņa. Tā ir iespēja
un izaicinājums Ukrainas
studentiem ne tikai mācību
vielas apgūšanā, bet arī
starpkultūru komunikācijas
prasmes veicināšanā.
Galvenais ieguvums, ko sniedz
šis projekts, saistīts ne tikai ar
viedokļu apmaiņas iespējām,
bet arī svaigu skatījumu uz
to, kāpēc 21. gadsimtā ir
svarīgi cīnīties par savas valsts
pašnoteikšanās tiesībām
un vērtībām, ko sniedz
demokrātiska valsts.
— Jaroslava Gudrā Nacionālās tiesību
universitātes Poltavas Tiesību
institūta studente A. KOŽUHOVA

Studenti mācību vizītē Saeimā. LR Saeimas sēžu zāle.
Rīga, 2019. gada 7. oktobrī.
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