
ECTS atzinības zīmes 
iegūšana

priekšrocības un 
izaicinājumi

Banku augstskola

Dr. Sandra Kraže

Starptautiskās sadarbības projektu vadītāja 

Erasmus+ NARIC project No 

619645-EPP-1-2020-1-LV-EPPKA3-

NARIC



ECTS atzinības 
zīme kā viens no 

izglītības 
kvalitātes 

rādītājiem

 ECTS atzinības zīme  - augstākās izglītības kvalitātes rādītājs

 ECTS tiek atbilstoši piešķirti studiju programmām, kursiem 

un notiek studiju perioda atzīšana

 Norāda uz sakārtotu informāciju par studiju programmām

 Svarīga - lai piesaistītu  Latvijas un ārvalstu studentus

 ECTS  atzinības zīme ir daļa no augstskolas korporatīvā tēla



Mērķi, lai iegūtu ECTS atzinības zīmi

Saikne ar augstskolas 
stratēģiju

Lai uzlabotu iekšējās 
kvalitātes sistēmu

Lai vecinātu 
starptautisko sadarbību 
un internacionalizāciju

Lai  palielinātu ārvalstu 
docētāju skaitu BA 
studiju programmu 

īstenošanā

Lai sakārtotu 
informāciju par BA 

studiju programmām, 
veicot studiju 

programmu auditu

Lai piesaistītu  Latvijas 
un ārvalstu studentus

Lai veidotu un uzlabotu 
augstskolas korporatīvo 

tēlu



Kāpēc BA pieteicās ECTS atzinības zīmei

 Atzinības zīme  ir kā kvalitātes rādītājs, jo ECTS tiek atbilstoši piešķirti studiju 

programmām, kursiem un tiek atbalstīta un veicināta studiju perioda atzīšana. 

 Augstskolā tiek sakārtota informācija par studiju programmām, lai nodrošinātu skaidru 

informāciju  gan Latvijas, gan ārvalstu studentiem.

 Augstskolas korporatīvā tēla nozīmīga sastāvdaļa.

 ECTS katalogs latviešu un angļu val. un satur visu nepieciešamo informāciju par studiju 

programmām.

 Informācija publiski pieejama augstskolu mājas lapā.



BA ieguvumi attiecībā uz ECTS izpratni

• Atrisināta studentu, darbinieku, docētāju izpratne par ECTS kredītpunktu 
apjomu kā pilna laika studiju slodzi studiju programmās vienam gadam

• Izpratne par Eiropas Kredītu pārneses sistēmas ECTS punktu savietojamību 
ar Latvijas kredītpunktiem, piem., 2 LV kredītpunkti ir 3 ECTS 

• Likvidēti sadrumstaloti un īsi studiju kursi- 1 ECTS apjomā, izveidojot 
moduļus



BA darbinieku un akadēmiskā personāla sadarbība

• Uzlabota komunikācija starp studiju programmu direktoriem, veidojot vienotu 
pieeju informācijas sagatavošanā, veidojot ECTS katalogu

• Veicināta atklātība docētāju vidū par savu studiju kursu īstenošanu un informācijas 
publisku pieejamību

• Panākta vienošanās par studiju kursu vienotu aprakstu sagatavošanu latviešu un 
angļu valodā



Uzlaboti studiju kursa apraksti, ņemot vērā ECTS 
kataloga izveides principus

• Izveidots studiju kursa apraksta vienots modelis

• Studiju rezultāti un skaidrojums kā piešķir kredītpunktus studiju kursam, lai sasniegtu 

attiecīgos LO

• Uzlaboti studiju rezultātu formulējumi, uzdevumi un to atbilstība konkrētai studiju 

programmai, labojumi iesniegti apstiprināšanai

• Norādīti studiju rezultāti un  atbilstošas aktivitātes, lai tos sasniegtu

• Informācijas pieejamība par studiju kursa docētāju, studiju kursa īstenošanas valoda

• Pārskatītas studiju kursa vērtējuma metodes, vērtējuma kritēriji

• Norādīta iepriekšējās pieredzes atzīšanas iespēja konkrētā studiju programmā

• Izveidots studiju kursa apraksts par praksi



Uzlabojumi  BA dokumentu sagatavošanā un informācijas 
atspoguļošanā

Sakārtoti  mobilitātes 
dokumenti izbraucošajiem 

studentiem un 
iebraucošajiem studentiem

Novērstas kļūdas par ECTS 
(definīcija un galvenie 

principi)

Sniegta vienota informācija  
par augstskolas studiju 
programmām BA mājas 
lapā, norādot iegūstamo 
kvalifikāciju, prasības gan 

ECTS , gan LV kredītpunktus

Sakārtota studiju 
programmu diagramma pa 

semestriem

Pieejama informācija par 
kredītpunktu piešķiršanas 

kārtību

Novērsta situācija, ka 
studentu darba apjoms ir1 

KP un neatbilst ECTS.

Sakārtota procedūra par 
ECTS atzīšanu, uzlabota 

sasaite starp ECTS, studenta 
darba apjomu, studiju 

rezultātiem (LO) un 
vērtējuma kritērijiem 
konkrētā studiju kursā



ECTS kataloga struktūras izveidošana atbilstoši ECTS 
atzinības zīmes prasībām

Informācijas par augstskolu 
sakārtošana

Diploma pielikuma 
uzlabošana 4.2 punktā par 
studiju rezultātiem un 6. 

punktā par studiju kursiem 
partnera augstskolā

Informācijas par studiju 
programmām sakārtošana

Skaidrojums un izpratne kā 
Latvijas kredītpunkti tiek 

pārvērsti  ECTS kredītpunktos 

Kārtība par ECTS piešķiršanu 
un atzīšanu

Informācijas pieejamība par 
augstskolu

Uzlaboti studiju kursa 
apraksti un to sniegtā 
informācija, tai skaitā 
uzlabota informācija 

studentiem par studiju kursa 
saturu, materiāliem utt.

Informācijas pieejamība  BA 
Erasmus un pilna laika 
ārvalstu  studentiem



Praktiskas informācijas sniegšana

 Praktiskā informācija ir pieejama angļu val., piem.,  par atbalstu 
studentiem, studentu pašpārvaldi, sporta aktivitātēm 

 Izmititināšanu

 Uzņemšanas noteikumiem

 Atbalsta sniegšana studentiem- informācija par to BA mājas lapā

 Informācijas pieejamība  ir viegli atrodama BA mājas lapā



Mobilitātes dokumentu sakārtošana

• Dažādos mācību priekšmetos/disciplīnās

• Studentu lietu jābūt apstiprināšanu atbilstošiem ECTS dokumentiem

• Izveidots vienota dokumenta paraugs par studiju perioda atzīšanu, 
Transcript of Records pēc mobilitātes perioda

• Par izmaiņām mācību līgumā ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā pēc studiju 
uzsākšanas

• Mācību līguma un  sekmju izraksta vienots atbilstošs dokuments

• Lielāka uzmanība mācību līgumiem attiecībā uz  datumiem, lai var 
identificēt studiju perioda sākumu un beigas, parakstiem utt.



Internacionalizācijas 
kritēriju izpildes 

pārbaude

• Spēja pierādīt cik lielā mērā augstskola darbojas 
starptautiskā tirgū, cik lielā mērā absolventi ir 
sagatavoti starptautiskai pieredzei, saite ar biznesa 
vidi ārpus nacionālās vides

• Paralēli nacionālai kultūrai-internacionalizācijas 
kultūra

• Orientācija arī uz ārvalstu tirgu, lai veidotu 
starptautisku mobilitātes tirgu

• Ārvalstu studentu integrēšana studiju programmās, 
docētāju prasme strādāt šādās programmās

• Studiju programmu konkurētspēja, iesaistot ārvalstu 
mācībspēkus



Izaicinājumi

• Resursu nodrošināšana informācijas regulārai 
atjaunošanai

• Informācijas pieejamība un tās aktualizācija

• Jauno mācībspēku izglītošana par ECTS kataloga 
nozīmi

• Kataloga modernizācija  un digitālā 
transformācija( virtuālais asistents, mobilās 
lietotnes)



Questions


