Projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Ieteikumi Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai
ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros Akadēmiskās informācijas centrs 2017.gada sākumā veica pilotakreditācijas 12 augstākās
izglītības iestādēs. Balstoties uz gūto pieredzi, Akadēmiskās informācijas centrs izstrādāja ieteikumus Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošanai.
Ieteikumi sagatavoti, ievērojot 14.jūlija 2015.gada Ministru kabineta Noteikumiem Nr.407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” (turpmāk
tekstā MK noteikumi).
Šim materiālam un tā pielikumā pievienotajiem paraugiem ir ieteikumu/rekomendāciju raksturs.
Uzsākot studiju virziena novērtēšanu, augstākās izglītības iestāde (turpmāk tekstā – AII) iesniedz Studiju virziena akreditācijas iesniegumu, kuram pievienots
pašnovērtējuma ziņojums:
• iesniegumu paraksta augstskolas rektors vai koledžas direktors,
• iesniegumu un pašnovērtējuma ziņojumu iesniedz papīra formā, pievienojot identisku elektronisko versiju,
• elektroniskajai versijai jābūt pilnībā identiskai papīrā iesniegtajam ziņojumam (iekļautas visas sadaļas, pielikumi),
• elektroniskajai versijai jābūt vienā failā (ja apjoma dēļ tas nav iespējams, tad vairākos failos), atsevišķi izdalot failu ar mācībspēku CV,
• pašnovērtējuma ziņojumā jābūt satura rādītājam,
• papīra versijai ir jābūt sanumurētai un iesietai tā, lai nevarētu atdalīt lapas,
• ziņojumu iesniedz valsts valodā ar tulkojumu angļu valodā (citu organizāciju latviešu valodā sniegtie atzinumi/dokumenti var būt tulkoti ar norādi “darba
tulkojums”).
Pašnovērtējuma ziņojumu raksta:
1) noteiktā secībā, pamatojot izteiktos apgalvojumus un sniedzot atsauces;
2) ievērojot valsts valodas literārās un gramatikas normas, juridisko un akadēmisko terminoloģiju un pareizrakstības prasības;
3) novērtējot iepriekšējā periodā sasniegto un nākotnes perspektīvas.
Pašnovērtējuma ziņojumu sagatavo par periodu no iepriekšējās studiju virziena akreditācijas, savukārt informāciju par publikācijām sniedz par pēdējiem sešiem gadiem
(skat. tabulas 8.punktu).
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Sadaļas nosaukums no studiju
virziena pašnovērtējuma
(teksts un numerācija saskaņā ar MK
noteikumiem)

Vēlamais sadaļas saturs
Vēlamā forma satura atspoguļojumam
(saskaņā ar pašnovērtējuma saturu pēc MK
noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, studiju virziena
vērtēšanas kritērijiem, atbilstības novērtējumu un
ekspertu kopīgo atzinumu)
Iesniegums studiju virziena akreditācijai Iesniegumā norādīta pilna informācija par virzienā Iesniegums (paraugu skat. 1.pielikumā)
īstenotajām studiju programmām
2. Studiju virziena attīstības stratēģija,
kopīgie mērķi un to saistība ar
augstskolas vai koledžas kopējo
attīstības stratēģiju. Stratēģiskās
attīstības dokumenti nav jāpievieno,
ja ir norāde uz tīmekļvietni, kur šī
informācija ir publiski pieejama.

Studiju virziena kā vienota veseluma un tam atbilstošo Teksts, ietverot analīzi
studiju programmu aktualitāte, mērķi un uzdevumi, to
skaidrība, sasniedzamība, saskaņotība ar augstskolas vai
koledžas kopējo stratēģisko attīstību.

3. Studiju virzienam atbilstošo studiju
programmu kopa, tās attīstības
pamatprincipi,
perspektīvais
novērtējums no Latvijas attīstības
plānošanas dokumentos noteikto
valsts attīstības prioritāšu viedokļa.

Informācija par to, vai studiju virzienam atbilstošās Teksts, ietverot analīzi
studiju programmas ir pamatoti iekļautas studiju
virzienā, ir izveidota pēctecība dažādu līmeņu studiju
programmām.
Informācija par to, vai studiju programmu kodi un veidi
ir aktuāli.

4. Studiju
virziena
un
studiju Informācija par to, vai studiju virziena attīstības
programmu atbilstība darba tirgus plānošanā un īstenošanā tiek ievērots darba tirgus
pieprasījumam,
darba
devēju pieprasījums.
aptaujas rezultāti.

5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, Kvalitatīvi veikta studiju virziena stipro un vājo pušu,
iespēju un draudu analīze.
iespēju un draudu analīze, kurā objektīvi izvērtēti studiju
virziena attīstības iekšējie un ārējie nosacījumi.
6. Studiju virziena vadība: pārvaldības Informācija par to, vai studiju virziena īstenošanas
struktūra.
vadība (pārvaldības struktūra) ir efektīva studiju virziena
mērķu sasniegšanai, demokrātiska, ar skaidri noteiktiem
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Darba tirgus situācijas analīze, ietverot pamatojumu.
Darba devēju aptaujas rezultāti.
Aptaujai izmantoti Studiju akreditācijas komisijas
apstiprinātie “Studējošo, absolventu un darba devēju
aptaujā
ietveramie
obligātie
jautājumi”
(skat.
http://ejuz.lv/jautajumi)
Aptaujas rezultāti atspoguļoti formā: jautājums, aptaujas
rezultāts par jautājumu, rezultātu analīze.
SVID analīze (stiprās puses, vājās puses, iespējas un
draudi)
(paraugu skat. 2.pielikumā)
Teksts, ietverot analīzi
Shematiski attēlota pārvaldības struktūra

Sadaļas nosaukums no studiju
virziena pašnovērtējuma
(teksts un numerācija saskaņā ar MK
noteikumiem)

7. Studiju virziena resursi (t.sk.
finanšu
resursi)
un
materiāltehniskais nodrošinājums:
7.1. finanšu resursi studiju virzienam
atbilstošo
studiju
programmu
īstenošanas nodrošināšanai, kā arī
akadēmiskā personāla pētniecības
(radošās) darbības nodrošināšanai.
Finanšu resursu izmantošanas
kontrole un ilgtspēja. Finansējums
literatūras iegādei un elektronisko
datubāzu abonēšanai.

7.2. studiju
virzienā
iesaistītā
augstskolas
vai
koledžas
akadēmiskā personāla kvalifikācija,
tā atbilstība studiju virzienam
atbilstošo
studiju
programmu
īstenošanai

Vēlamais sadaļas saturs
(saskaņā ar pašnovērtējuma saturu pēc MK
noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, studiju virziena
vērtēšanas kritērijiem, atbilstības novērtējumu un
ekspertu kopīgo atzinumu)
administratīvā personāla, akadēmiskā personāla un
studējošo pienākumiem un atbildību.

Vēlamā forma satura atspoguļojumam

Vispārīga informācija par finanšu resursiem studiju
virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas
nodrošināšanai (vai resursi studiju virzienam atbilstošo
studiju programmu īstenošanai ir pietiekami un
nodrošināta to izmantošanas kontrole un ilgtspēja), t.sk.:
 informācija par to, vai akadēmiskā personāla
atalgojums atbilst pedagogu darba samaksas
noteikumiem (prasība noteikta MK noteikumu
8.pielikumā: “Studiju virziena atbilstība normatīvo
aktu prasībām”)
 informācija par resursiem akadēmiskā personāla
pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai
 informācija par finanšu resursiem studējošo
pašpārvaldes darbības nodrošināšanai
 informācija par finanšu resursiem katras studiju
virzienam
atbilstošās
studiju
programmas
īstenošanas nodrošināšanai

Teksts, ietverot analīzi

Informācija par studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai
koledžas akadēmiskā personāla kvalifikāciju un
profesionalitāti, tā atbilstību studiju virzienam atbilstošo
studiju programmu īstenošanai (vēlams sniegt
informāciju par visiem studiju virziena īstenošanā
iesaistītajiem mācībspēkiem), t.sk.:

Teksts ar vispārīgu analīzi par studiju virzienā iesaistīto
akadēmisko personālu un atsauce uz šī materiāla 21. punktā
minēto tabulu ar visu studiju virziena īstenošanā iesaistīto
akadēmisko personālu (skat. 3. pielikumu)
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Skaidrojums akadēmiskā personāla atalgojuma atbilstībai
MK 28.07.2009 noteikumiem Nr. 836 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi”.
Skaidrojums par to, vai studējošo pašpārvaldes
finansējums atbilst Augstskolu likuma 53. pantam:
“Studējošo pašpārvaldi no augstskolas vai koledžas
budžeta finansē apmērā, kas nav mazāks par vienu
divsimto daļu no augstskolas vai koledžas gada budžeta”
Teksts, ietverot analīzi, par finanšu resursiem
(esošajiem/nepieciešamajiem) katrai studiju programmai
(un atsauci uz šī materiāla 18.3. punktā minētajiem
pielikumiem (studiju programmu izmaksu aprēķini))

Sadaļas nosaukums no studiju
virziena pašnovērtējuma
(teksts un numerācija saskaņā ar MK
noteikumiem)

Vēlamais sadaļas saturs
(saskaņā ar pašnovērtējuma saturu pēc MK
noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, studiju virziena
vērtēšanas kritērijiem, atbilstības novērtējumu un
ekspertu kopīgo atzinumu)
 Informācija par to, ka studiju virziena/studiju
programmas akadēmiskā personāla valsts valodas
zināšanas atbilst noteikumiem par valsts valodas
zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes
pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu
veikšanai (prasība noteikta MK noteikumu
8.pielikumā: “Studiju virziena atbilstība normatīvo
aktu prasībām”).


Informācija par studiju programmu īstenošanā
iesaistīto augstskolas vai koledžas akadēmisko
personālu, t.sk., informācija, ka:
- angļu valodas vai citu svešvalodu zināšanas ir
pietiekamā līmenī, lai varētu sagatavot un īstenot
studiju programmu vai atsevišķas tās daļas
svešvalodā (ja studiju programma vai tās
daļas tiek/tiks īstenotas svešvalodā)

Vēlamā forma satura atspoguļojumam

Skaidrojums (tekstā), ka valsts valodas zināšanas atbilst
MK 07.07.2008. noteikumiem Nr. 733 “Noteikumi par
valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes
pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu
veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un
Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai
un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”
(skat. paraugu 3.pielikumā)
Detalizēta analīze par katras studiju programmas
īstenošanā iesaistīto akadēmisko personālu, tajā skaitā
Skaidrojums (tekstā), ka akadēmiskā personāla
svešvalodas zināšanas ir vismaz B2 līmenī saskaņā ar
Europass valodas prasmes novērtējuma līmeņiem
Skat.
https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/europeanlanguage-levels-cefr

-

doktora studiju programmas akadēmiskā
personāla sastāvā ir ne mazāk kā pieci doktori,
no kuriem vismaz trīs ir Latvijas Zinātnes
padomes apstiprināti eksperti tajā zinātņu nozarē
vai apakšnozarē, kurā studiju programma plāno
piešķirt zinātnisko grādu (ja studiju
programma ir doktora studiju programma)
(prasība noteikta MK noteikumu 8.pielikumā:
“Studiju virziena atbilstība normatīvo aktu
prasībām” )

-

akadēmiskās studiju programmas akadēmiskais Skaidrojums (tekstā) un Augstākās izglītības padomes
personāls atbilst Augstskolu likuma 55. panta atzinums (ja attiecināms)
pirmās daļas trešajā punktā noteiktajām
prasībām (ja studiju programma ir
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Sadaļas nosaukums no studiju
virziena pašnovērtējuma
(teksts un numerācija saskaņā ar MK
noteikumiem)

7.3. studiju
virziena
metodiskais,
informatīvais (t. sk., bibliotēkas
resursu) un materiāltehniskais
nodrošinājums,
tā
atbilstība
apgūstamo profesiju reglamentējošo
normatīvo aktu prasībām

Vēlamais sadaļas saturs
Vēlamā forma satura atspoguļojumam
(saskaņā ar pašnovērtējuma saturu pēc MK
noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, studiju virziena
vērtēšanas kritērijiem, atbilstības novērtējumu un
ekspertu kopīgo atzinumu)
akadēmiskā) Augstskolu likums: “Akadēmisko
studiju programmu obligātās daļas un
ierobežotās izvēles daļas īstenošanā piedalās ne
mazāk kā pieci profesori un asociētie profesori
kopā, kuri ir ievēlēti akadēmiskajos amatos
attiecīgajā augstskolā, izņemot šā panta otrajā
daļā paredzētos gadījumus.”
Informācija par studiju virziena metodisko un Teksts, ietverot analīzi
informatīvo nodrošinājumu:
 studiju virziena metodiskā un informatīvā
nodrošinājuma raksturojums
 informācija par studiju kursu aprakstu, studiju
materiālu, informatīvās bāzes, t. sk., bibliotēkas
resursu atbilstību studiju virzienā īstenojamo studiju
programmu mērķiem, to veidam, formai (īpaši
norādot tālmācību), un valodai, kā arī attiecīgās
profesijas reglamentējošo normatīvo aktu prasībām
 informācija par pieejamiem bibliotēkas resursiem
konkrētā studiju virziena īstenošanai (bibliotēkas
grāmatas, periodiskie izdevumi, elektroniskie
resursi, datu bāzes)
 informācija par līdzekļiem bibliotēkas resursu
papildināšanai (literatūras iegādei un elektronisko
datubāzu abonēšanai)
 informācija
par
bibliotēkas
darba
laiku,
pakalpojumiem, aprīkojumu, iekārtojumu
 pieejamais administratīvā un tehniskā personāla
atbalsts
Informācija par
nodrošinājumu:

studiju

virziena

materiāltehnisko
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Sadaļas nosaukums no studiju
virziena pašnovērtējuma
(teksts un numerācija saskaņā ar MK
noteikumiem)

Vēlamais sadaļas saturs
Vēlamā forma satura atspoguļojumam
(saskaņā ar pašnovērtējuma saturu pēc MK
noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, studiju virziena
vērtēšanas kritērijiem, atbilstības novērtējumu un
ekspertu kopīgo atzinumu)
 studiju virziena materiāltehniskā nodrošinājuma
raksturojums
 informācija par studiju virziena materiāltehniskā
nodrošinājuma, piem., specifisku laboratoriju,
iekārtu, studiju, atbilstību studiju virziena ietvaros
īstenojamo studiju programmu vajadzībām un
mūsdienu tehnoloģiju attīstības līmenim
 informācija par studiju programmu īstenošanai
nepieciešamās infrastruktūras, informatīvā un
tehniskā nodrošinājuma pilnveidošanu
8. Zinātniskās pētniecības (radošās Informācija par zinātniskā (radošā) darba organizāciju un Teksts, ietverot analīzi
darbības) īstenošana studiju virziena institucionālo struktūru (tās efektivitāti)
ietvaros, tai skaitā pētniecības
institucionālā organizācija, studiju Informācija par pētniecībai atvēlētajiem resursiem (to, kā
virziena
īstenošanā
iesaistītā tiek plānots un apmaksāts akadēmiskā personāla un
akadēmiskā personāla pētnieciskā studējošo pētniecības (radošais) darbs, tai skaitā dalība
(radošā)
darbība,
studējošo zinātniskajās konferencēs vai mākslinieciskās jaunrades
iesaistīšana pētniecības (radošajos) aktivitātēs;
projektos,
kā
arī
dalība
starptautiskajos projektos, Latvijas Studiju programmu sasaiste ar atbilstošiem grantiem
Zinātnes padomes un citu institūciju un/vai projektiem (doktora studiju programmām)
finansētajos projektos pārskata
periodā.
Akadēmiskā personāla pētnieciskā (radošā) darbība:
Teksts un atsauce uz pielikumu, kas minēts šī materiāla 22.
 akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības punktā
(radošo) darbu, zinātniskās pētniecības darbu
tematika un tās saistība ar studiju virziena un tam
atbilstošo studiju programmu saturu
 informācija par pētniecības darbu publicēšanu
starptautiski recenzējamos izdevumos, starptautisko
publicitāti, piem., izstādēs, skatēs, uzvedumos un/vai
praktisko izmantošanu, iekļaušanos inovatīvā
darbībā
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Sadaļas nosaukums no studiju
virziena pašnovērtējuma
(teksts un numerācija saskaņā ar MK
noteikumiem)

Vēlamais sadaļas saturs
(saskaņā ar pašnovērtējuma saturu pēc MK
noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, studiju virziena
vērtēšanas kritērijiem, atbilstības novērtējumu un
ekspertu kopīgo atzinumu)
Studējošo pētnieciskā (radošā) darbība:
 informācija par studējošo iesaistīšanos zinātniskās
pētniecības (radošajā) darbā, zinātniskās pētniecības
darbu tematikas saistība ar studiju mērķiem un
sagaidāmajiem studiju rezultātiem (raksturojums un
konkrētie piemēri)

Vēlamā forma satura atspoguļojumam

Informācija par akadēmiskā personāla un studējošo
dalību starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes
padomes un citu institūciju finansētajos projektos
pārskata periodā. Informācija par studējošo iesaistīšanos
nacionālajos un starptautiskajos pētniecības un radošajos
(mākslinieciskajos) projektos.

Tabulas veidā uzskaitīti projekti, norādot :
- projekta nosaukumu
- to, vai augstskola/koledža ir īstenotājs vai partneris
- projektā iesaistīto akadēmisko personālu (ja
attiecināms)
- projektā iesaistītos studējošos (ja attiecināms)
- ieguvumu studiju virzienam

9. Informācija par ārējiem sakariem:
9.1. sadarbība ar darba devējiem, Informācija par sadarbības ar darba devēju organizācijām Teksts, ietverot analīzi t. sk., sniedzot atbildes uz
profesionālajām
organizācijām un citiem sadarbības partneriem ietekmi uz studiju jautājumiem:
Latvijā un ārvalstīs
virziena īstenošanu
 ar ko notiek sadarbība?
 kāda veida sadarbība tiek īstenota?
 kā sadarbība ietekmē studiju programmu?
9.2. augstskolas
vai
koledžas
starptautiskās
sadarbības
un
internacionalizācijas politika studiju
virziena īstenošanas kontekstā, tās
īstenošana un ietekme uz studiju un
pētniecības procesu

Augstskolas
vai
koledžas
sadarbības
un Teksts, ietverot analīzi
internacionalizācijas politika, tās īstenošana un ietekme
uz studiju un pētniecības procesu studiju virzienā;
Informācija par ārvalstīs apgūtas augstākās izglītības
daļas, ārvalstīs iegūto kredītpunktu un izglītību
apliecinošo dokumentu izvērtēšanas un atzīšanas
kritērijiem un procedūrām (to atbilstība Eiropas Padomes
1997. gada 11. aprīlī pieņemtajai Konvencijai par to
kvalifikāciju atzīšanu Eiropas reģionā, kuras attiecas uz
augstāko izglītību)
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Sadaļas nosaukums no studiju
virziena pašnovērtējuma
(teksts un numerācija saskaņā ar MK
noteikumiem)

Vēlamais sadaļas saturs
Vēlamā forma satura atspoguļojumam
(saskaņā ar pašnovērtējuma saturu pēc MK
noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, studiju virziena
vērtēšanas kritērijiem, atbilstības novērtējumu un
ekspertu kopīgo atzinumu)
Informācija par to, vai tiek nodrošināta studējošo
starptautiskā mobilitāte, ERASMUS un citu sadarbības
projektu īstenošana
9.3. studējošo un akadēmiskā personāla Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās Teksts, ietverot analīzi
starptautiskās
apmaiņas apmaiņas kvantitatīvie rādītāji studiju virzienā (vēlams
kvantitatīvie rādītāji;
norādīt arī pa studiju programmām)
 Kopsavilkuma tabula par studējošo un akadēmiskā
personāla mobilitāti (skat. paraugu 4. pielikumā).
 Diagramma, kas atspoguļo studiju virzienā studējošo
ārvalstu apmaiņas studentu dinamiku laika periodā no
iepriekšējās studiju virziena akreditācijas (pa valstīm)
 Diagramma, kas atspoguļo ārvalstu augstskolās
studējošo apmaiņas studentu skaitu laika periodā no
iepriekšējās studiju virziena akreditācijas (pa valstīm)
 Diagramma, kas atspoguļo studiju virziena
akadēmiskā personāla izejošās mobilitātes dinamiku
laika periodā no iepriekšējās studiju virziena
akreditācijas (pa valstīm)
 Diagramma, kas atspoguļo studiju virziena
akadēmiskā personāla ienākošās mobilitātes dinamiku
laika periodā no iepriekšējās studiju virziena
akreditācijas (pa valstīm)
 Tabula, kas atspoguļo studiju virziena akadēmiskā
personāla izejošo mobilitāti (laika periodā no
iepriekšējās studiju virziena akreditācijas)
 Akadēmiskā personāla pārstāvja vārds, uzvārds
 Augstskola/koledža, uz kuru pārstāvis devies
 Apmaiņas mērķis
-
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Tabula, kas atspoguļo studiju virziena akadēmiskā
personāla ienākošo mobilitāti (laika periodā no
iepriekšējās studiju virziena akreditācijas)
 Pētnieka/vieslektora vārds, uzvārds

Sadaļas nosaukums no studiju
virziena pašnovērtējuma
(teksts un numerācija saskaņā ar MK
noteikumiem)

Vēlamais sadaļas saturs
(saskaņā ar pašnovērtējuma saturu pēc MK
noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, studiju virziena
vērtēšanas kritērijiem, atbilstības novērtējumu un
ekspertu kopīgo atzinumu)

Vēlamā forma satura atspoguļojumam



9.4. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu
augstskolām un koledžām, kuras
īsteno līdzīgus studiju virzienus un
līdzīgas
studiju
programmas,
norādot, vai augstskolai vai koledžai
ir sadarbība ar citām augstskolu vai
koledžu bibliotēkām

Augstskola/koledža, no kuras ir
pētnieks/vieslektors
Apmaiņas mērķis

Informācija par sadarbību ar citām augstskolām vai Teksts, ietverot analīzi, piemērus un atbildes uz
koledžām, zinātniskajām institūcijām, starptautiskajām jautājumiem:
organizācijām
- Ar ko notiek sadarbība?
- Kā sadarbība izpaužas?
Informācija par to, vai studiju virzienā studējošiem ir
iespējas apgūt atsevišķus studiju moduļus, studiju kursus Ja tiek pievienoti sadarbības līgumi latviešu valodā, tad
vai iziet praksi (pilnībā vai daļēji) citu Latvijas angļu valodā var īsumā norādīt to būtību
augstskolu vai koledžu studiju programmās.

Informācija par to, vai studiju virzienā studējošajiem ir
iespējas apgūt atsevišķus studiju moduļus, studiju kursus
vai iziet praksi (pilnībā vai daļēji) citu ārvalstu
augstskolu vai koledžu studiju programmās, piem., ir
sadarbības līgumi par kopīgu studiju programmu vai
studiju moduļu īstenošanu, par akadēmiskā personāla
apmaiņu.
9.5. studiju programmas vai institūcijas Informācija par to, vai studiju programmai vai institūcijai
starptautiskie
sertifikāti, ir starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml.
akreditācijas u. tml.
10. Kvalitātes nodrošinājums un
garantijas:
10.1. Ikgadēja studiju virziena un tam Informācija par kvalitātes nodrošināšanas sistēmu
atbilstošo
studiju
programmu
pozitīvo un negatīvo iezīmju, Informācija par to, kā notiek programmu izstrādāšana,
izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apstiprināšana un aktualizēšana
apspriešana,
iekšējās Informācija par to, kā notiek mācību (studiju) procesa
pašnovērtēšanas
un
kvalitātes plānošana un uzraudzība, programmu apguves gaitas un
pilnveidošanas
sistēmas kvalitātes kontrole
nepārtraukta darbība
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Teksts, ietverot analīzi
Shematisks Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas
attēlojums
Detalizēts iekšējās kvalitātes nodrošināšanas procedūru
apraksts

Sadaļas nosaukums no studiju
virziena pašnovērtējuma
(teksts un numerācija saskaņā ar MK
noteikumiem)

10.2. iekšējās
kvalitātes
nodrošināšanas sistēmas atbilstība
prasībām, kas noteiktas Standartos
un
vadlīnijās
kvalitātes
nodrošināšanai Eiropas augstākās
izglītības telpā, ko izstrādājusi
Eiropas
asociācija
kvalitātes
nodrošināšanai augstākajā izglītībā

Vēlamais sadaļas saturs
Vēlamā forma satura atspoguļojumam
(saskaņā ar pašnovērtējuma saturu pēc MK
noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, studiju virziena
vērtēšanas kritērijiem, atbilstības novērtējumu un
ekspertu kopīgo atzinumu)
Informācija par to, kā notiek studiju kursu aprakstu
izstrādāšana, aktualizēšana un izmantošana.
Kvalitātes nodrošināšanas politikas, tās izstrādes un Tabulas veidā atspoguļota atbilstība:
publicitātes atbilstība šādai prasībai:
- ESG standartam
"Augstskolām vai koledžām jāizveido politika kvalitātes - Atbilstības novērtējums (skaidrojums, vai un cik lielā
nodrošināšanai, kas ir pieejama sabiedrībai un veido
mērā augstskolas/koledžas darbība atbilst standartam),
daļu no iestādes stratēģiskās vadības. Iekšējām
izmantojot atsauces uz detalizēto aprakstu, kas
ieinteresētajām pusēm šī politika jāizstrādā un jāievieš,
sagatavots 10.1.punkta ietvaros
izmantojot piemērotas struktūras un procesus un
iesaistot ārējās ieinteresētās puses."
Studiju programmu izstrādes un apstiprināšanas,
nepārtrauktas studiju programmu kvalitātes uzraudzības
atbilstība šādai prasībai:
"Augstskolai vai koledžai jāizveido mehānismi
programmu izstrādei un apstiprināšanai. Programmas
jāizstrādā tā, lai tās atbilstu uzstādītajiem mērķiem, tajā
skaitā arī plānotajiem mācīšanas rezultātiem.
Programmā iegūtajai kvalifikācijai jābūt skaidri
noteiktai un izskaidrotai, un tai jāattiecas uz pareizo
nacionālās
augstākās
izglītības
kvalifikāciju
ietvarstruktūras līmeni un tātad arī uz Eiropas augstākās
izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūru."
Uz studējošo interesēm centrēta studiju procesa
nodrošināšanas, studējošo sekmju vērtēšanas atbilstība
šādai prasībai:
"Augstskolai vai koledžai jānodrošina, ka programmas
tiek īstenotas, iedrošinot studentus aktīvi piedalīties
mācību procesa veidošanā, un studentu vērtējums
atspoguļo šo pieeju."
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Sadaļas nosaukums no studiju
virziena pašnovērtējuma
(teksts un numerācija saskaņā ar MK
noteikumiem)

Vēlamais sadaļas saturs
(saskaņā ar pašnovērtējuma saturu pēc MK
noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, studiju virziena
vērtēšanas kritērijiem, atbilstības novērtējumu un
ekspertu kopīgo atzinumu)
Studējošo uzņemšanas, studēšanas un studiju
pabeigšanas noteikumu, procesu, to publicitātes un
ievērošanas atbilstība šādai prasībai:
"Augstskolai vai koledžai konsekventi jāpiemēro iepriekš
noteikti un publicēti noteikumi, kas attiecas uz visiem
studentu "dzīves cikla" posmiem – studentu uzņemšanu,
attīstību, atzīšanu un grāda piešķiršanu."
Akadēmiskā personāla pieņemšanas darbā un
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas mehānismu
atbilstība šādai prasībai:
"Augstskolai vai koledžai jāpārliecinās par savu
pasniedzēju kompetenci. Personāla pieņemšanā un
profesionālajā attīstībā jāizmanto godīgi un caurskatāmi
mehānismi."
Studiju informācijas pārvaldības: datu iegūšanas un
izmantošanas lēmumu pieņemšanā atbilstība šādai
prasībai:
"Augstskolai vai koledžai jānodrošina, ka tā vāc, analizē
un izmanto informāciju, kas nepieciešama programmu
un citu darbību efektīvai pārvaldībai."
Publiskotās informācijas par augstskolas vai koledžas
aktivitātēm, informācijas satura, tās izplatīšanas veidu un
atgriezeniskā saites ar sabiedrību atbilstība šādai
prasībai:
"Augstskola vai koledža publicē informāciju par savām
aktivitātēm (arī programmām). Informācijai jābūt
skaidrai, precīzai, objektīvai, aktuālai un viegli
pieejamai."
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Vēlamā forma satura atspoguļojumam

Sadaļas nosaukums no studiju
virziena pašnovērtējuma
(teksts un numerācija saskaņā ar MK
noteikumiem)

10.3. studiju turpināšanas iespējas un
finansiālās garantijas gadījumā, ja
likvidē vai reorganizē kādu no
studiju virzienam atbilstošajām
studiju programmām vai notiek
citas izmaiņas
IV. Studiju programmas
raksturojums
11. Studiju programmas nosaukums,
iegūstamais grāds, profesionālā
kvalifikācija
vai
grāds
un
profesionālā kvalifikācija, mērķi un
uzdevumi
12. Studiju programmā paredzētie
studiju rezultāti

Vēlamais sadaļas saturs
(saskaņā ar pašnovērtējuma saturu pēc MK
noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, studiju virziena
vērtēšanas kritērijiem, atbilstības novērtējumu un
ekspertu kopīgo atzinumu)
Periodiskas ārējās kvalitātes nodrošināšanas atbilstība
šādai prasībai:
"Augstskolai vai koledžai periodiski jāveic ārējā
kvalitātes nodrošināšana."

Vēlamā forma satura atspoguļojumam

Informācija/ dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja Skaidrojums un atsauce uz pievienotu dokumentu, kas
studiju programmu likvidē, pieteicējs nodrošinās apliecina studiju turpināšanas iespējas un/vai finansiālās
attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju garantijas
turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā
augstskolā vai koledžā (finansiālais pamatojums vai
līgums ar citu akreditētu augstskolu vai koledžu)
(prasība noteikta MK noteikumu 8.pielikumā)

Informācija par studiju programmas nosaukuma, Teksts, ietverot analīzi par savstarpējo atbilstību
iegūstamā grāda, profesionālās kvalifikācijas vai grāda
un profesionālās kvalifikācijas, mērķu un uzdevumu,
uzņemšanas nosacījumu savstarpējo atbilstību
Informācija par studiju satura atbilstību studiju Teksts, ietverot analīzi (atbilstības izvērtējums), atsauce uz
programmas mērķiem un uzdevumiem
18.2. punktā minētajiem pielikumiem
Informācija par studiju satura atbilstību iegūstamajam
grādam, grādam un profesionālajai kvalifikācijai vai
profesionālajai
kvalifikācijai,
kvalifikāciju
ietvarstruktūras un profesiju reglamentējošo normatīvo
aktu prasībām
Informācija par studiju programmu satura atbilstību
aktuālajām atziņām atbilstošajā zinātnes nozarē
(akadēmiskajām un doktora studiju programmām)
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Sadaļas nosaukums no studiju
virziena pašnovērtējuma
(teksts un numerācija saskaņā ar MK
noteikumiem)

Vēlamais sadaļas saturs
(saskaņā ar pašnovērtējuma saturu pēc MK
noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, studiju virziena
vērtēšanas kritērijiem, atbilstības novērtējumu un
ekspertu kopīgo atzinumu)
Informācija par to, vai studējošo noslodze studiju
programmas apguvei atbilst 40 akadēmisko stundu
darbam par vienu kredītpunktu

Vēlamā forma satura atspoguļojumam

Informācija par studiju praksi – tās saistību un saturisko
atbilstību teorētiskajai daļai, studiju programmas
mērķiem atbilstošu prakses organizāciju un vadīšanu,
prakses uzdevumi formulēšanu, instrukciju un
norādījumu pieejamību (profesionālajām studiju
programmām)
13. Uzņemšanas
noteikumi
(īpaši Informācija par studiju programmas uzņemšanas Teksts, ietverot analīzi
norāda prasības, uzsākot studiju nosacījumu atbilstību studiju programmas mērķiem un
programmu). Ja studiju programmu uzdevumiem
paredzēts īstenot svešvalodās, ir
noteikta reflektantu svešvalodu Informācija par uzņemšanas prasību atbilstību studiju
zināšanu pārbaude
rezultātu sasniegšanai
Informācija par studējošo uzņemšanas procesu
Informācija par to, vai ir iespēja atzīt iepriekš iegūto
neformālo izglītību un profesionālo pieredzi un vai tā tiek
izmantota
(vai
ir
izstrādātas
iekšējās
procedūras/kārtības).
14. Studiju programmas plāns (studiju
kursu un studiju moduļu saraksts un
to apjoms kredītpunktos, sadalījums
pa studiju programmas obligātās,
ierobežotās izvēles vai brīvās
izvēles daļām, norādot to apjomu
kredītpunktos,
īstenošanas
plānojumu).

Tipveida plāns (skat. paraugu 5. pielikumā)
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Sadaļas nosaukums no studiju
virziena pašnovērtējuma
(teksts un numerācija saskaņā ar MK
noteikumiem)

Vēlamais sadaļas saturs
Vēlamā forma satura atspoguļojumam
(saskaņā ar pašnovērtējuma saturu pēc MK
noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, studiju virziena
vērtēšanas kritērijiem, atbilstības novērtējumu un
ekspertu kopīgo atzinumu)
15. Studiju programmas praktiskā Informācija par studiju programmas praktisko Teksts, ietverot analīzi
īstenošana (izmantotās studiju īstenošanu, tajā skaitā filiālēs (ja tādas ir)
metodes un formas, tālmācības
metožu izmantošana). Vērtēšanas Ja studiju programma tiek īstenota tālmācībā, informācija
sistēma (izglītības kritēriji un par to, vai ir:
vērtēšanas metodes studiju rezultātu - īpaši strukturēti mācību materiāli,
sasniegšanai
un
novērtēšanai, - studiju procesa organizācijā paredzēts individuāls
pārbaudes formas un kārtība).
mācīšanās temps,
- īpaši organizēts mācību sasniegumu novērtējums,
- dažādu tehnisko un elektronisko saziņas līdzekļu
izmantošana.
Vērtēšanas sistēmas atbilstība valsts standartiem (pirmā
Informācija par vērtēšanas sistēmu
līmeņa profesionālās augstākās izglītības, otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības, akadēmiskās izglītības)
16. Studiju programmas absolventu Informācija par studiju programmas absolventu Teksts, ietverot analīzi (atsauce uz 18.7. apakšpunktā
nodarbinātības
perspektīvas, nodarbinātības perspektīvām
minētajiem pielikumiem)
pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz Informācija par to, vai/kā noslēguma darbi un citi rādītāji
informācijas avotiem.
apliecina, ka tiek sasniegti studiju rezultāti
17. Iepriekšējā studiju virziena
akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai
studiju programmas licencēšanas
ietvaros konkrētajai studiju
programmai saņemto ieteikumu
ieviešana (ja tādi ir bijuši).
18. Pielikumi studiju programmas
raksturojumam:
18.1. studiju kursu un studiju moduļu
(ja tādi ir) apraksti, pievienojot
studiju kursu aprakstus tajās
valodās, kurās tiek īstenotas studijas

Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi), Visi saņemtie ieteikumi atspoguļoti tabulā:
kā arī studiju programmu licencēšanas ietvaros un studiju
- ieteikums
virzienu izmaiņu novērtēšanas ietvaros saņemto
- apraksts vai un kā ieteikums ņemts vērā
ieteikumu ieviešana

Studiju kursu apraksti un studiju materiāli ir sagatavoti
visās valodās, kurās studiju programma tiek īstenota.
Studiju kursu apraksti atbilst Augstskolu likumā
noteiktajam:
Augstskolu likuma 56.1 panta otrā daļa:
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Studiju kursu apraksti (skat. paraugus 6. pielikumā)
Ja studiju kursa saturs vairākās studiju programmās ir
identisks (apjoms, mācībspēki, tēmas u.c.), tad to var
pievienot tikai vienu reizi, pārējo studiju programmu kursu
aprakstu sarakstā pievienojot atsauci uz to, kur tas ir
pieejams

Sadaļas nosaukums no studiju
virziena pašnovērtējuma
(teksts un numerācija saskaņā ar MK
noteikumiem)

Vēlamais sadaļas saturs
(saskaņā ar pašnovērtējuma saturu pēc MK
noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, studiju virziena
vērtēšanas kritērijiem, atbilstības novērtējumu un
ekspertu kopīgo atzinumu)
(2) Studiju kursa apraksts:
1) definē prasības studiju kursa apguves uzsākšanai;
2) nosaka studiju kursa īstenošanas mērķi un plānotos
studiju rezultātus;
3) izklāsta studiju rezultātu sasniegšanai nepieciešamo
studiju kursa saturu, ietver studiju kursa kalendāru,
obligāto literatūru un papildliteratūru, norāda citus
informācijas avotus;
4) raksturo studējošo patstāvīgā darba organizāciju un
uzdevumus;
5) nosaka studiju rezultātu vērtēšanas kritērijus.

Vēlamā forma satura atspoguļojumam

Salīdzinājums ar valsts akadēmiskās izglītības standartu Salīdzinājums (tabulā) ar valsts izglītības standartu (MK
vai profesijas standartu un profesionālās augstākās noteikumi Nr. 141, skat.:
izglītības valsts standartu
http://likumi.lv/doc.php?id=6397
MK noteikumi Nr. 240, skat.:
http://likumi.lv/doc.php?id=266187
Ja pēc studiju programmas apgūšanas tiek piešķirta MK noteikumi Nr. 512, skat.:
profesionālā kvalifikācija, profesionālajai kvalifikācijai http://likumi.lv/doc.php?id=268761)
atbilstošais profesijas standarts ir spēkā esošs (prasība un aktualizētu profesijas standartu (ja attiecināms)
noteikta MK noteikumu 8.pielikumā)
Paraugi pielikumā - salīdzinājums ar profesijas standartu
(skat. paraugu 7. pielikumā) un profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu (skat. paraugu 8. pielikumā)
18.3. studiju programmas izmaksas Studiju programmas izmaksu kalkulācija saskaņā ar MK Aprēķins un skaidrojums
un to kalkulācija
12.12.2006. noteikumiem Nr. 994. “Kārtība, kādā
augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta
līdzekļiem”
18.2. studiju programmas satura
atbilstība
valsts
akadēmiskās
izglītības standartam vai profesijas
standartam
un
profesionālās
augstākās
izglītības
valsts
standartam un citiem normatīvajiem
aktiem augstākajā izglītībā, tai
skaitā ja iegūstamā kvalifikācija ir
reglamentēta profesija

18.4.
salīdzinājums ar vienu tāda
paša līmeņa un tādam pašam studiju
virzienam atbilstošu Latvijas (ja
līdzīga studiju programma Latvijā

Ikvienas studiju virzienam atbilstošās studiju Salīdzinājums tabulas formā (skat. paraugu 9. pielikumā)
programmas salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un
tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja
līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un
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Sadaļas nosaukums no studiju
virziena pašnovērtējuma
(teksts un numerācija saskaņā ar MK
noteikumiem)

Vēlamais sadaļas saturs
(saskaņā ar pašnovērtējuma saturu pēc MK
noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, studiju virziena
vērtēšanas kritērijiem, atbilstības novērtējumu un
ekspertu kopīgo atzinumu)
tiek īstenota) un vismaz divām vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu
Eiropas Savienības valsts atzītu vai koledžu studiju programmām
augstskolu vai koledžu studiju
programmām
18.5.
informācija par studējošajiem
visā pārskata periodā:

Vēlamā forma satura atspoguļojumam

18.5.1. studējošo
skaits,
norādot
sadalījumā
pa
studiju
programmas
īstenošanas
veidiem, formām (atsevišķi
norādot tālmācību), valodām,
filiālēm

Skaitliski dati atspoguļoti tabulā par laika periodu no
iepriekšējās studiju virziena akreditācijas

18.5.2. pirmajā
studiju
gadā
imatrikulēto studējošo skaits;
18.5.3. absolventu skaits (ja tādi ir);

Skaitliski dati atspoguļoti tabulā par laika periodu no
iepriekšējās studiju virziena akreditācijas
Skaitliski dati tabulas veidā par laika periodu no
iepriekšējās studiju virziena akreditācijas
Aptaujai izmantoti Studiju akreditācijas komisijas
apstiprinātie “Studējošo, absolventu un darba devēju
aptaujā ietveramie obligātie jautājumi”
Skat. http://ejuz.lv/jautajumi

18.6. aptauju rezultātu kopsavilkums
par studējošo apmierinātību ar
studiju kvalitāti un to izmantošana
studiju
programmu
kvalitātes
uzraudzībā;

Aptaujas rezultāti atspoguļoti formā: jautājums, aptaujas
rezultāts par jautājumu, rezultātu analīze
Aptaujai izmantoti Studiju akreditācijas komisijas
apstiprinātie “Studējošo, absolventu un darba devēju
aptaujā ietveramie obligātie jautājumi”
Skat. http://ejuz.lv/jautajumi

18.7. aptauju rezultātu kopsavilkums
par absolventu apmierinātību ar
studiju kvalitāti un to izmantošana
studiju programmu kvalitātes
uzraudzībā;

Aptaujas rezultāti atspoguļoti formā: jautājums, aptaujas
rezultāts par jautājumu, rezultātu analīze
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Sadaļas nosaukums no studiju
virziena pašnovērtējuma
(teksts un numerācija saskaņā ar MK
noteikumiem)

Vēlamais sadaļas saturs
Vēlamā forma satura atspoguļojumam
(saskaņā ar pašnovērtējuma saturu pēc MK
noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, studiju virziena
vērtēšanas kritērijiem, atbilstības novērtējumu un
ekspertu kopīgo atzinumu)
18.8. studējošo
pašpārvalde
un Informācija par studējošo pašpārvaldes darbības Teksts, ietverot analīzi, t.sk. sniedzot informāciju par
līdzdalība
studiju
procesa principiem, studējošo līdzdalību lēmējinstitūcijās, kas augstskolas/koledžas līmeņa pašpārvaldi un fakultātes
pilnveidošanā.
saistītas ar iekšējo kvalitātes nodrošināšanu, studējošo līmeņa pašpārvaldi (ja attiecināms)
līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā laika periodā no
iepriekšējās studiju virziena akreditācijas
Par studiju programmas apgūšanu Diploms un tā pielikums, kas noformēti saskaņā ar MK
izsniedzamā diploma un tā 16.04.2013 noteikumiem Nr. 202 “Kārtība, kādā izsniedz
pielikuma paraugs
valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus
dokumentus”, skat.: http://likumi.lv/doc.php?id=256157
Dokumenti, kas apliecina studiju Dokumentos jānorāda studiju programmu, kurā tiks
turpināšanas iespējas vai finansiālās nodrošinātas studiju turpināšanas iespējas.
garantijas studiju programmas
likvidēšanas gadījumā
Studiju līguma paraugs
Studiju līgums, kas noformēts saskaņā ar MK 23.01.2007
noteikumiem Nr. 70 “Studiju līgumā obligāti ietveramie
noteikumi” , skat.: http://likumi.lv/doc.php?id=152072
Augstākās izglītības padomes Ja šāds atzinums jau kādreiz ir izsniegts, tad var pievienot
atzinums (ja attiecināms)
to pašu
V Kopsavilkums par studiju virziena
attīstības plāniem
19. Studiju
virziena
un
studiju
programmu
perspektīvais
novērtējums, ņemot vērā nacionāla
līmeņa
attīstības
plānošanas
dokumentos
izvirzītās
valsts
attīstības
prioritātes,
Latvijas
uzdevumus Eiropas Savienības
kopējo stratēģiju īstenošanā, kā arī
studiju programmas
atbilstība

Teksts, ietverot analīzi
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Sadaļas nosaukums no studiju
virziena pašnovērtējuma
(teksts un numerācija saskaņā ar MK
noteikumiem)

Vēlamais sadaļas saturs
(saskaņā ar pašnovērtējuma saturu pēc MK
noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, studiju virziena
vērtēšanas kritērijiem, atbilstības novērtējumu un
ekspertu kopīgo atzinumu)

Eiropas augstākās izglītības telpas
veidošanas rekomendācijām
VI Studiju virziena pašnovērtējuma
pielikumi
20. Studiju programmu uzskaitījums,
norādot to apjomu kredītpunktos,
studiju veidu, formu, tai skaitā
atsevišķi
norādot
tālmācību,
īstenošanas valodu un vietu,
iegūstamo grādu, grādu un
profesionālo
kvalifikāciju
vai
profesionālo kvalifikāciju
21. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā
akadēmiskā personāla uzskaitījums,
norādot
tā
kvalifikāciju
un
pienākumus,
kā
arī
studiju
programmu un tās daļu, kuru katrs
no akadēmiskā personāla īstenos.

Vēlamā forma satura atspoguļojumam

Tabula, kuras saturs ir identisks studiju virziena
akreditācijas iesnieguma saturam.
Atkārtoti uzskaitījumu var nepievienot pielikumā, bet
jānorāda atsauce uz uzskaitījumu iesniegumā (ja tas ir
identisks un ir tabulas formā)
Skat. paraugu 3. pielikumā

22. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā
akadēmiskā personāla galveno
zinātnisko publikāciju, radošās
darbības un sagatavotās mācību
literatūras saraksts pārskata periodā
23. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto
struktūrvienību (piemēram, katedru,
profesoru
grupu,
laboratoriju,
institūtu) uzskaitījums, norādot to
uzdevumus studiju virziena un
konkrētu
studiju
programmu
īstenošanā.

Saraksts, kurā uzskaitītas ar studiju virzienu saistītas
zinātniskās publikācijas, radošā darbība un sagatavotā
mācību literatūra (par pēdējiem 6 gadiem)

18

Sadaļas nosaukums no studiju
virziena pašnovērtējuma
(teksts un numerācija saskaņā ar MK
noteikumiem)

Vēlamais sadaļas saturs
(saskaņā ar pašnovērtējuma saturu pēc MK
noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, studiju virziena
vērtēšanas kritērijiem, atbilstības novērtējumu un
ekspertu kopīgo atzinumu)

Vēlamā forma satura atspoguļojumam

24. Studiju
virziena
īstenošanā
nepieciešamā
mācību
palīgpersonāla
raksturojums,
norādot tā uzdevumus studiju
virziena un konkrētu studiju
programmu īstenošanā.
25. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā Akadēmiskā
personāla
parakstītas
zinātniskās Var pievienot CV īsajā formā un publikācijas atsevišķā
akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas pielikumā, kas minēts 22. punktā.
pētniecības vai mākslinieciskās Europass formātā
jaunrades biogrāfijas Europass
Ja akadēmiskais personāls vai mācībspēki nav parakstījuši
formātā
21. punktā minēto uzskaitījumu (paraugu skat. 3.
pielikumā), tad CV jābūt parakstītiem
26. Prakses līgumi vai tās personas
izsniegtas izziņas, kas nodrošinās
prakses vietas, kā arī prakses
nolikumi
27. Rakstiskas vienošanās ar iesaistīto
augstskolu vai koledžu par kopīgas
studiju programmas izstrādi un
īstenošanu, ja studiju virzienam
atbilst kopīgā studiju programma

Vienošanās ar ārvalstu augstskolu var būt arī angļu valodā

28. Dokumenti, kas apliecina, ka
kopīgā studiju programma ir atzīta
attiecīgajā
ārvalstī
noteiktajā
kārtībā, ja studiju virzienam atbilst
kopīgā studiju programma, kura tiek
īstenota kopā ar ārvalsts augstskolu
vai koledžu

Informācija, kas apliecina, ka kopīgā studiju programma ir
atzīta attiecīgajā ārvalstī noteiktajā kārtībā (tas var būt
iekļauts arī vienošanās)
AIC pārbauda, vai partneraugstskola ir atzīta attiecīgajā
valstī
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Sadaļas nosaukums no studiju
virziena pašnovērtējuma
(teksts un numerācija saskaņā ar MK
noteikumiem)
29. Ja studiju virziens ir ticis akreditēts
jau iepriekš, informācija par
iepriekšējā
studiju
virziena
akreditācijā izteikto ieteikumu
ieviešanas rezultātiem un konstatēto
trūkumu novēršanu.

Vēlamais sadaļas saturs
Vēlamā forma satura atspoguļojumam
(saskaņā ar pašnovērtējuma saturu pēc MK
noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, studiju virziena
vērtēšanas kritērijiem, atbilstības novērtējumu un
ekspertu kopīgo atzinumu)
Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi), Visi saņemtie ieteikumi atspoguļoti tabulā:
kā arī studiju programmu licencēšanas ietvaros un studiju
- ieteikums
virzienu izmaiņu novērtēšanas ietvaros saņemto
- apraksts vai un kā ieteikums ņemts vērā
ieteikumu ieviešana
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1. pielikums
Akreditācijas iesnieguma forma (ja studiju virzienā līdz 3 studiju programmām)

(uz augstskolas/koledžas veidlapas)

Akadēmiskās informācijas centram

Iesniegums studiju virziena “Ekonomika” akreditācijai
Augstskolas vai koledžas nosaukums
Reģistrācijas apliecības numurs
Augstskolas vai koledžas juridiskā adrese
Tālruņa numurs
Elektroniskā pasta adrese
Studiju virziena nosaukums
Studiju programmas nosaukums
Studiju programmas kods saskaņā ar
Latvijas izglītības klasifikāciju
Studiju programmas īstenošanas ilgums un
apjoms
Studiju programmas studiju veids un forma

Studiju programmas īstenošanas valoda
Iegūstamais grāds vai profesionālā
kvalifikācija vai iegūstamais grāds un
kvalifikācija
Prasības, kas noteiktas, uzsākot studiju
programmas apguvi
Studiju programmas īstenošanas vieta
(norādot arī filiāles)
Studiju programmas nosaukums
Studiju programmas kods saskaņā ar
Latvijas izglītības klasifikāciju
Studiju programmas īstenošanas ilgums un
apjoms
Studiju programmas studiju veids un forma

Studiju programmas īstenošanas valoda
Iegūstamais grāds vai profesionālā
kvalifikācija vai iegūstamais grāds un
kvalifikācija

Augstskola

Ekonomika
Grāmatvedība
41344
2 gadi vai 2 gadi un 6 mēneši, 80 KP
Pilna laika klātiene – 2 gadi;
nepilna laika klātiene – 2 gadi un 6 mēneši;
nepilna laika neklātiene – 2 gadi un 6
mēneši;
nepilna laika tālmācība – 2 gadi un 6 mēneši
latviešu, angļu, krievu
Grāmatvedis
Vidējā izglītība
adrese
Ekonomika
43310
3 gadi vai 3 gadi un 6 mēneši, 120 KP
Pilna laika klātiene – 3 gadi;
nepilna laika klātiene – 3 gadi un 6 mēneši;
nepilna laika neklātiene – 3 gadi un 6
mēneši;
nepilna laika tālmācība – 3 gadi un 6 mēneši
latviešu, angļu
Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā
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Prasības, kas noteiktas, uzsākot studiju
programmas apguvi
Studiju programmas īstenošanas vieta
Studiju programmas nosaukums
Studiju programmas kods saskaņā ar
Latvijas izglītības klasifikāciju
Studiju programmas īstenošanas ilgums un
apjoms
Studiju programmas studiju veids un forma

Vidējā izglītība
adrese
Ekonomika
47344
1 gads vai 1gads 6 mēneši, 40 KP
2 gadi vai 2 gadi un 6 mēneši, 80 KP
Pilna laika klātiene – 1 gads, 40 KP vai 2
gadi 80 KP;
nepilna laika klātiene – 1 gads un 6 mēneši,
40 KP vai 2 gadi un 6 mēneši, 80 KP
latviešu
Profesionālā maģistra grāds ekonomikā vai
profesionālā maģistra grāds ekonomikā un
ekonomists
Bakalaura grāds ekonomikā vai
profesionālais bakalaura grāds ekonomikā
un ekonomista kvalifikācija
adrese
Dr.oec. vārds. uzvārds,
vārds.uzvārds@augstskola.lv, tālruņa nr.

Studiju programmas īstenošanas valoda
Iegūstamais grāds vai profesionālā
kvalifikācija vai iegūstamais grāds un
kvalifikācija
Prasības, kas noteiktas, uzsākot studiju
programmas apguvi
Studiju programmas īstenošanas vieta
Persona, kuru augstskola vai koledža
pilnvarojusi kārtot ar studiju virziena
akreditāciju saistītos jautājumus
(vārds, uzvārds, amats, e-pasts
kontakttālrunis)

un

(augstskolas rektora/ koledžas direktora paraksts)
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Akreditācijas iesnieguma forma (ja studiju virzienā ir vairāk nekā 3 studiju programmas)

(uz augstskolas/koledžas veidlapas)

Akadēmiskās informācijas centram

Iesniegums studiju virziena “Ekonomika” akreditācijai

Augstskolas vai koledžas nosaukums
Reģistrācijas apliecības numurs
Augstskolas vai koledžas juridiskā adrese
Tālruņa numurs
Elektroniskā pasta adrese
Studiju virziena nosaukums
Persona, kuru augstskola vai koledža
pilnvarojusi kārtot ar studiju virziena
akreditāciju saistītos jautājumus (vārds,
uzvārds, amats, e-pasts un
kontakttālrunis)

Dr.oec. vārds, uzvārds,
vārds.uzvārds@augstskola.lv, tālruņa nr.
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Studiju
programmas
nosaukums

Studiju
programmas kods
saskaņā ar
Latvijas izglītības
klasifikāciju

Studiju programmas
īstenošanas ilgums un
apjoms

Grāmatvedība

41344

2 gadi vai 2 gadi un 6
mēneši, 80 KP

Ekonomika

43310

3 gadi vai 3 gadi un 6
mēneši, 120 KP

47344

1 gads vai 1gads 6
mēneši, 40 KP 2 gadi
vai 2 gadi un 6 mēneši,
80 KP nepilna laika
klātiene - 1 gads un 6
mēneši, 40 KP vai 2
gadi un 6 mēneši, 80
KP

Ekonomika

Studiju programmas
studiju veids un forma

Pilna laika klātiene - 2 gadi;
nepilna laika klātiene - 2 gadi
un 6 mēneši; nepilna laika
neklātiene - 2 gadi un 6
mēneši; nepilna laika
tālmācība - 2 gadi un 6
mēneši
Pilna laika klātiene - 3 gadi;
nepilna laika klātiene - 3 gadi
un 6 mēneši; nepilna laika
neklātiene - 3 gadi un 6
mēneši; nepilna laika
tālmācība - 3 gadi un 6
mēneši

Pilna laika klātiene - 1 gads,
40 KP vai 2 gadi 80 KP;

Studiju
programm
as
īstenošana
s valoda

Iegūstamais grāds
vai profesionālā
kvalifikācija vai
iegūstamais grāds
un kvalifikācija

Prasības, kas
noteiktas,
uzsākot studiju
programmas
apguvi

Studiju
programmas
īstenošanas vieta

latviešu,
angļu,
krievu

Grāmatvedis

Vidējā izglītība

adrese

latviešu,
angļu

Sociālo zinātņu
bakalaura grāds
ekonomikā

Vidējā izglītība

adrese

latviešu

Profesionālā
maģistra grāds
ekonomikā vai
profesionālā maģistra
grāds ekonomikā un
ekonomists

Bakalaura grāds
ekonomikā vai
profesionālais
bakalaura grāds
ekonomikā un
ekonomista
kvalifikācija

adrese

(augstskolas rektora/ koledžas direktora paraksts)
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2. pielikums
SVID analīze
Iekšējie faktori
Stiprās puses

Vājās puses

1)
2)
3)

1)
2)
3)

Ārējie faktori
Iespējas

Draudi
1)
2)
3)

1)
2)
3)
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3. pielikums
Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla (vēlams visu studiju programmā iesaistīto mācībspēku) uzskaitījums
Akadēmiskā personāla
pārstāvja vai
mācībspēka vārds,
uzvārds

Amats,
Zinātniskais
grāds

Statuss
(ievēlēts
/vieslektors
utt.)

Studiju
programma

Studiju kurss vai
modulis, apjoms

Valsts valodas zināšanas
atbilst MK noteikumiem
par valsts valodas
zināšanu apjomu un valsts
valodas prasmes
pārbaudes kārtību
profesionālo un amata
pienākumu veikšanai (Nr.
733)

Svešvalodu
zināšanas
atbilstoši
Eiropas valodas
prasmes
novērtējuma
līmeņiem (ja
attiecināms)

Paraksts
Ja CV nav
parakstīti, tad
akadēmiskajam
personālam vai
mācībspēkiem
jāparakstās šeit

4. pielikums
Studiju virziena akadēmiskā personāla un studējošo mobilitāte
Pārskata
periods

Akadēmiskais personāls
Studējošie
Ienākošā mobilitāte Izejošā mobilitāte
Ienākošā mobilitāte Izejošā mobilitāte
Skaits
%
Skaits
%
Skaits
%
Skaits
%

2013./2014.m.g.
2014./2015.m.g.
2015./2016.m.g
2016./2017.m.g.
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5. pielikums
Studiju programmas tipveida plāns
Studiju plāna sadalījumu daļās jāatspoguļo saskaņā ar atbilstošo valsts izglītības standartu
Kursa
nosaukums
A daļa
B daļa
C daļa

Mācībspēka
vārds,
uzvārds

Apjoms
Pārbaudes
kredītpunktos veids
8
4
4
6
4
2
1
1

Eksāmens

1.kurss
1.semestris 2.semestris

Plānojums
2. kurss
3.semestris 4.semestris

3.kurss
5.semestris 6.semestris

4
4
4
2
1

Ieskaite

1
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6. pielikums
Studiju kursu apraksti
1.paraugs
KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Digitālie mediji un komunikācija
Kursa nosaukums latviski
Digital media and communication
Kursa nosaukums angliski
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču
valodā)
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
A
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas
2 KP
daļas
KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Kopējais stundu skaits (1 KP = 40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais)
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi

Kursa uzdevumi

Kursa valoda

80
11
1
P
Ieskaite
Nav nepieciešamas
Datorzinības
Sniegt ieskatu par digitālajiem medijiem un radīt izpratni
par komunikācijas īstenošanu izmantojot moderno mediju
iespējas.
1. Apgūt multimediju komunikācijas likumsakarības un
multimediju tehnoloģiju izmantojuma prasmes;
2. Radīt izpratni par mediju darbības principiem,
plašsaziņas līdzekļu ekonomiku;
3. Spēt analizēt un prognozēt komunikācijas procesus
plašākā kontekstā
latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
1. teorētiskās zināšanas par digitālās komunikācijas būtību
latviski
2. teorētiskas zināšanas multimediju komunikācijā;
3. teorētiskas pamatzināšanas tīklu teorijās, digitālās
kultūras pamatus;
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4. teorētiskās un praktiskās zināšanas par elektronisko
mediju formātiem un arhīviem;
5. teorētiskās zināšanas digitālā dizaina un attēla
komunikācijas pamatos un praktiskās multimediju
tehnoloģiju izmantošanas prasmes;
6. interneta elektronisko mediju komunikācijas īpatnības un
citu mediju pieejas;
7. prasmes moderno komunikācijas tehnoloģiju praktiskā
izmantošanā.
1. The theoretical knowledge of digital communication;
2. The
theoretical
knowledge
of
multimedia
communication;
3. The theoretical basic network theory, digital cultural
foundations;
4. The theoretical and practical knowledge of electronic
media formats and archives;
5. The theoretical knowledge of digital design and image
communication bases
6. Internet electronic media communication features and
other media approaches;
7. Skills of modern communication technologies in the
practical application.

angliski

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču
valodā)

latviski

angliski

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss iepazīstina studiju programmas "Informācijas tehnoloģija"
maģistrantus ar svarīgākajām tēmām digitālo mediju un komunikācijas
jomā, kā arī šo zināšanu pielietošanas iespējām IT nozarē.
The course introduces the study program "Information Technology"
students with the most important topics of digital media and
communications and the knowledge of the possibilities of applying the
IT industry.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu
vai franču valodā)
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
(norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss dalās vairākās
stundās
daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
1. Komunikācija un komunikācijas teorijas
2. Mediji kā komunikācijas instrumenti, mediju tehnoloģijas,
mediju kultūras ietvars, mediji kā rezultāts.
3. Komunikācijas materiālā puse. Analogie un digitālie mediji.
Satura un attiecību uztvere.
4. Digitālie mediji un mediju sabiedrība: hierarhiskā un satīklotā
pasaule. Zināšanas uz zināšanām balstītā sabiedrībā.
5. Mediju attīstība: digitalizācija, datorizācija, vizualizācija,
hibridizācija, medializācija, komercializācija, totalizācija,
globalizācija, lokalizācija.
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2

Veids
(lekcijas, semināri,
praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
lekcijas

4

lekcijas

4

lekcijas

4

lekcijas

4

lekcijas

6. Mediju kultūras sabiedrība un mediju modernizācija: vara,
socializācija. Rīcības modelēšana. Tīklojums. Informācijas
laikmeta aprises.
7. Projekta darba prezentācija

4

lekcijas

2

seminārs

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas
Patstāvīgā darba uzdevumi
Apjoms
stundās
Digitālo mediju projekta tēmas
izvēle un pamatojuma aprakts

Apgūt zināšanas par digitālo
mediju projektu izstrādi

10

Digitālo mediju projekta plāna
izstrāde

Apgūt zināšanas par digitālo
mediju projektu izstrādi

6

Digitālo mediju projekta
izstrāde

Apgūt zināšanas par digitālo
mediju projektu izstrādi

40

Sagaidāmais
rezultāts
Pamatojuma
apraksts un
prezentācija
Projekta plāns un
prezentācija
Izstrādāts
projekts un
prezentācija

1.Aktīva piedalīšanās lekcijās
2.Izstrādāts projekta darbs
3.Prezentēts projekta darbs seminārā
1. Kawamoto, Kewin. Media and Society in the Digital Age /
Kewin Kawamoto. - Boston : Allyn and Bacon ; New York, 2003. 132 p. - Includes bibliography and index.
ISBN 9780321080943.
2. ...
3. ...

Prasības KRP iegūšanai
Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

1. Challenge and change in the information society / ed. by
S.Hornby, Z.Clarke. – London : Facet Publishing, 2003. – 239 p. –
ISBN 1-85604-453-X.
2. ...
3. ...

Periodika, interneta resursi un
citi avoti

1. Mashable. The Social Media Guide. Social Media News and Web
Tips http://mashable.com/
2. ...
3. ...

Kursa izstrādātājs:
Paraksts

Paraksta atšifrējums

Datums

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr.8
Datums 14.01.2016.

Kurss apstiprināts:
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2.paraugs
Studiju kursa
nosaukums:
Studiju programma:
Apjoms kredītpunktos:
Akadēmisko stundu
skaits:
Īstenošanas valodas:
Mācībspēks:
Nepieciešamās
priekšzināšanas:
Studiju kursa mērķis:
Prasības kredītpunktu
iegūšanai (kursa
novērtējuma struktūra):

Datums, laiks
precizē pirms
konkrētā
studiju kursa
uzsākšanas

Interneta tehnoloģijas

3 KP (4.5 ECTS)
kontakstundas
patstāvīgā darba stundas

120

51
69

Datu struktūras un algoritmi, Web programmēšana
Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par XML
tehnoloģijām un to pielietojumu.
Kontroldarbs – 50%, eksāmens 50%

Kursa saturs (t.sk. tēmas, semināri, praktiskās nodarbības auditorijā,
prezentācijas u.c.):
1. Ievads. XML tehnoloģija. Pielietojums. XML dokumenta elementi
un atribūti. XML dokumenta objekta modelis (DOM).

Stundu skaits

2. RSS tehnoloģija. Pielietojums. RSS dokumenta struktūra. Kanāli.
3. Studiju darbs Nr 1. - Tēma: XML tehnoloģijas pielietojums, RSS
ziņu kanālu veidošana WEB vietnei izmantojot PHP skriptus.
4. XML dokumentu shēmas. Dokumenta struktūras, elementu un
atribūtu apraksts. XML dokumenta validācija.
5. XSL tehnoloģijas pārskats. Pielietojums. XSLT transformācijas
valoda. Xpath pamati. Pielietojums.
6. Studiju darbs Nr 2. - Tēma: XSL tehnoloģijas pielietojums, XSLT
transformācijas valoda.
7. WEB servisi. SOAP, WSDL, UDDI protokoli. WEB servisu
realizācija un pielietojums.
8. Studiju darbs Nr 3. - Tēma: XML tehnoloģiju pielietojums API.
9. Eksāmens.
kopā stundas:

6

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi (apraksts, tēmas, prasības, formāts utt.):
1. XML tehnoloģiju izmantošana tīmekļa vietnēs.
2. WEB vietnes papildināšanas ar AJAX tehnoloģijas elementiem.
3. Tīmekļa vietnes izstrāde lietojot CMS.
4. Sagatavošanās starppārbaudījumiem.
kopā patstāvīgā darba stundas:
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12

20
12
10
20
17
20
3
120
Stundu skaits
izpildei
18
18
18
15
69

Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj (zināšanas,
prasmes un kompetences):
Studiju rezultāti:
Novērtēšanas kritēriji
(40-69%)

(70-89%)

(90-100%)

1. Pārvalda XML
tehnoloģiju.

vāji izprot XML
tehnoloģiju

izprot un ir spējīgs
izmantot lielāko daļu
XML tehnoloģiju.

2. Izprot XSL
tehnoloģijas principus.

ar grūtībām lieto XSL
valodas elementus.

prot izveidot vienkāršās
xml transformācijas,
prot lietot ciklus,
nosacījuma operatorus.

3. Izprot WEB
pakalpojumu darbības
principus. Spēj izveidot
klienta-servera sadarbību
nodrošinot WEB
pakalpojumus.

Vāji izprot WEB
pakalpojumu darbības
principus. Ar grūtībām
spēj izveidot vienkāršu
skriptu API
nodrošināšanai.

Izprot WEB
pakalpojumu darbību
principus. Spēj veidot
vienkāršus klienta –
servera skriptus
pakalpojumu
nodrošināšanai.

Iegūto studiju
rezultātu
apliecinājums:

Studiju rezultāti

1.

Novērtēšanas
metodes
Studiju darbs 1
Studiju darbs 2
Studiju darbs 3
Eksāmens

X
X
X
X

Pamatliteratūra:
1. ....
2. ....
3. ...
Papildliteratūra:
1. ....
2. ....
3. ...
Apstiprināts/ aktualizēts
(datums):
Katedras vadītājs:
Programmas direktors:
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2.

izprot, ir spējīgs
izmantot un izstrādāt
lietojumus ar XML
tehnoloģiju.
pilnībā pārvalda XSL
tehnoloģiju saimi. Izprot
xPath sintaksi un
pielietojumu, prot lietot
xslt veidnes.
Pilnībā izprot principus
kā veidot sadarbību
starp klientu un serveri
izmantojot dažādus API.

3.

X
X

X
X

7.pielikums
Studiju programmas “nosaukums” atbilstība kvalifikācijas “Elektronikas inženieris un
radioelektronikas inženieris” profesijas standartam

Profesionālās darbības
Atbilstošie studiju kursi studiju
pamatuzdevumu veikšanai
programmā “Kuģu navigācijas
nepieciešamās zināšanas
elektronika”
Priekšstata līmenī
Darba tiesiskās attiecības
Uzņēmējdarbības pamati
Kuģu menedžments
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Vides aizsardzības prasības
Vides piesārņojuma novēršana
Izpratnes līmenī
Ķīmija
Materiālu ķīmija (izvēles kurss)
Elektronisko iekārtu ražošanas
Aktuālās elektronisko iekārtu
tehnoloģijas. Elektronisko ierīču
ražošanas tehnoloģijas
iespiedshēmu izstrāde
Datorizētā projektēšana
Mehānika
Akustika
Skaņas un attēla pārraides tehnoloģijas
(izvēles kurss)
Elektronikas nozares standarti un
Standarti un tehniskās normas
tehniskās normas
Darba aizsardzība un ergonomika
Ergonomika
(izvēles kurss)
Lietošanas līmenī
Matemātiskā analīze
Lineārā algebra un analītiskā
Augstākā matemātika
ģeometrija
Varbūtību teorija un matemātiskā
statistika
Mehānika
Fizika
Elektrība un magnētisms
Vielas uzbūve un termodinamika
Datorzinātņu pamati
Datoru lietojumprogrammas un
Elektroniskās kartes
informācijas tehnoloģijas
Kuģu informācijas tehnoloģijas
Analogā shēmtehnika
Analogās ierīces
Ciparu shēmtehnikas pamati
Ciparu shēmtehnika
Ciparu elektronika un datoru
arhitektūra
Balss un datu pārraides sistēmas
GMDSS
Tīkli un operētājsistēmas
Datu pārraides tīkli
Elektroniskās kartes
GSM / GPS
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KP
skaits

2
2
2
1
2
2

2
2
2
2

6
4
2
4
3
2
2
2
2
4
2
2
4
2
2
2

8. pielikums
Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības valsts standartam
Profesionālā bakalaura studiju programma
“nosaukums”
Bakalaura programmas apjoms ir vismaz Programmas apjoms 160 kredītpunktu (KP)
160 kredītpunktu
MK noteikumu Nr. 512 prasības

Vispārizglītojošie studiju kursi vismaz
20 kredītpunktu apjomā – humanitāro un
sociālo zinātņu studiju kursi, tai skaitā
studiju kursi, kas attīsta sociālās,
komunikatīvās un organizatoriskās
pamatiemaņas. Studiju kursos iekļauj
moduli uzņēmējdarbības profesionālās
kompetences veidošanai vismaz 6 KP, ja
tas nav iekļauts bakalaura programmas
nozares teorētiskajos pamatkursos.
Bakalaura programmā ietver arī Vides
aizsardzības
likumā un Civilās
aizsardzības likumā noteiktās studiju
kursu satura prasības.
Nozares (profesionālās darbības jomas)
teorētiskie pamatkursi un informācijas
tehnoloģiju kursi vismaz 36 kredītpunktu
apjomā
Nozares (profesionālās darbības jomas)
profesionālās
specializācijas
kursi
vismaz 60 kredītpunktu apjomā
Izvēles daļas kursi vismaz sešu
kredītpunktu apjomā
Prakse vismaz 20 KP apjomā
Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir
bakalaura darba vai diplomdarba
(diplomprojekta)
izstrāde
un
aizstāvēšana, vismaz 12 kredītpunktu
apjomā.
Pēc programmas apguves piešķir
profesionālo bakalaura grādu nozarē
Bakalaura programmas apguves laikā
studējošais izstrādā un aizstāv vismaz trīs
studiju darbus

Blokā iekļauti studiju kursi 23 KP apjomā:
Ievads studijās 2 KP, Darba un civilā aizsardzība
2 KP, Ekoloģija un vides aizsardzība 2 KP,
Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme
4 KP, Datu ieguve un apstrāde 3 KP, Sociālā
psiholoģija 2 KP, Profesionālā svešvaloda 4 KP,
Filozofija, kultūra un māksla 4 KP

Blokā iekļauti studiju kursi 36 KP apjomā:
Amatniecības pamati 3 KP, Materiālzinības:
(Tekstils-specializācijai
tekstila
dizainā;
Konstrukciju materiāli- specializācijai koka un
metāla dizainā) 4 KP, Dizaina pamati un
izstrādājumu reģistrācija 2 KP....
Blokā iekļauti studiju kursi 63 KP apjomā:
Interjera dizains 2 KP, Elektrotehnikas pamati 2
KP, IT dizainā II 3 KP...
Brīvā izvēle 6 KP apjomā (tai skaitā otrā
svešvaloda 2 KP)
Prakses 20 KP apjomā
Valsts pārbaudījums - Bakalaura darbs ar
projekta daļu 12 KP

Iegūstamais grāds: Profesionālais bakalaura
grāds izstrādājumu tehnoloģijās un dizainā
Studiju plānā iekļauti 3 kursa darbi un projekti:
Dizaina stratēģija 2 KP, Uzņēmējdarbība 3 KP,
specializācijā Tekstila tehnoloģijas un dizains:
Mode un stils 1 KP..
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9. pielikums

Studiju programmas salīdzinājums ar citām (tāda paša līmeņa) studiju programmām

Studiju
programma

Citas LV
augstskolas īstenotā
programma

Eiropas Savienības augstskolās īstenotās
programmas
1.augstskolas
2.augstskolas
programma
programma

Analīze par kopīgo
ar savu programmu
Analīze par
atšķirīgo savā
programmā

Analīze par kopīgo
ar savu programmu
Analīze par
atšķirīgo savā
programmā

Programmas nosaukums
Programmas nosaukums
Studiju ilgums
Apjoms
Noslēguma pārbaudījumi
Kopīgais studiju programmās

X

Atšķirīgais studiju
programmās

X
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Analīze par kopīgo
ar savu programmu
Analīze par
atšķirīgo savā
programmā

