
 

Mūsu augstskola un t ās pils ētiņa 
Emdenas/Lēras augstskola izceļas ar savu 
individuālo atmosfēru un ļoti īsiem attālumiem 
starp studentiem un pasniedzējiem. Mēs 
tēmējam uz stingru piederības sajūtas 
attīstīšanu un ļoti lepojamies ar mūsu augsti 
motivēto personālu. Studenti ir vienmēr mūsu 
aktivitātes centrā. Mūsu pilsētiņa ir piepildīta 
ar dzīvi, un tajā ir vienmēr vieta publiskām 
diskusijām un akadēmiskajām parrunām. 

Soci ālā atbild ība un ilgtsp ējība 
Augtskola uzņemas atbildību par ilgtspējīgu 
attīstību mūsu sabiedrības robežās. Mēs 
gribam, lai mūsu studenti būtu spējīgi 
saskarties ar nākotnes izaicinājumiem 
atbilstoši ilgtspējīgas attīstības principiem. 
Mūsu pētniecības aktivitātes ir orientētas uz 
globālo problēmu risināšanu tehnoloģijās, 
ekonomikā un sabiedrībā. Kā iestāde, mēs jo 
īpaši vēlamies atbalstīt ilgtspējīgu attīstību 
mūsu reģiona ietvaros. 

Augstskola k ā impulsa dev ēja 
reģionam 
Mēs aktīvi atbalstām Ziemeļrietumu reģiona 
tehnoloģisko, ekonomisko un sociālo attīstību, 
kā arī palīdzam Austrumu Frīzijas reģiona 
izglītībai attīstīties, vairojot un saglabājot 
zinātniskos kontaktus. Tajā pašā laikā mēs 
pārstāvam mūsu reģionu nacionāli un 
internacionāli dažādos izglītības un pētījumu 
pasākumos. Augtskola un reģions veido ciešu 
sadarbību, lai sasniegtu pēc iespējas labākus 
rezultātus. 

Starpdisciplinarit āte un 
internacionalit āte 
Mūsu mērķis ir starpdisciplināra un 
internacionāla sadarbība gan mācību procesā, 
gan izpētē, tāpēc mēs cenšamies veidot 
internacionālu gaisotni un veicināt kultūras 
bagātu pasākumu klātbūtni pilsētiņas ietvaros. 

Mūsu studenti 
Mūsu mācību procesa galvenais mērķis ir 
intensīvi un individuāli rūpēties par 
studentiem. Mēs vēlamies viņus tā izglītot, lai 
viņi sekmīgi pabeigtu studijas un lai spētu 
pārņemt atbildības pilnus pienākumus 
uzņēmumos un organizācijās. Paralēli tam 
izglītība mūsu augstskolā palīdz studentiem 
attīstīt savu personību. 

Mūsu person āls 
Mūsu personāls ir mūsu komanda, un mēs 
vēlamies viņiem piedāvāt darba drošību un 
vietu, kur viņi spēj ar augstu motivāciju un 
kvalifikāciju sekot un strādāt atbilstoši mūsu 
vispārējiem priekštatiem. Mēs cenšamies 
veidot profesionālās brīvības atmosfēru, kura 
atbilst darbinieku individuālajām vajadzībām. 
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