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AUGSTĀKAJĀ IZGLĪTĪBĀ
❖ Moderna
studiju vide

44,6 milj. eur
❖

14

9

augstskolās un
koledžās
atjaunotas mācību ēkas
un laboratorijas, kā arī iegādātas
mācību iekārtas, pilnībā
modernizējot dabaszinātņu,
tehnoloģiju un inženierzinātņu
studiju programmas

❖ Starptautiski
konkurētspējīgas studiju
programmas
SAM
8.1.1.

«Palielināt
modernizēto STEM,
tajā skaitā medicīnas
un radošās
industrijas, studiju
programmu skaitu»

10,8 milj. eur

SAM
8.2.1.

īsteno

īsteno

augstskolas

augstskolas
un koledžas

«Samazināt
studiju
programmu
fragmentāciju un
stiprināt resursu
koplietošanu”

❖ izstrādāts jauns skolotāju
izglītības saturs

11

starpaugstskolu
❖ izveidotas
doktorantūras studiju
programmas

62

studiju
❖ izveidotas
programmas ES valodās

14,2 milj. eur
«Uzlabot pirmā
līmeņa profesionālās
augstākās izglītības
STEM, t.sk. medicīnas
un radošās industrijas,
studiju mācību vidi
koledžās»

SAM
8.1.4.
īsteno

koledžas

1,5 milj. eur

SAM
8.2.4.

«Nodrošināt atbalstu
EQAR aģentūrai
īsteno
izvirzīto prasību
izpildei»
Akadēmiskās

❖ izveidota starptautiski atzīta
studiju akreditācijas aģentūra
❖ nodrošināts pastāvīgs augstākās
izglītības kvalitātes monitorings

informācijas
centrs

❖ Augstskolu mācībspēku un pārvaldības
attīstība

34, 3 milj. eur

1100

❖ vairāk nekā
pasniedzēju var stažēties
uzņēmumos, uzlabot svešvalodas
un digitālās prasmes un
sadarbību ar industriju

370
90

doktoranti
❖ vairāk nekā
tiks iesaistīti akadēmiskajā darbā

«Stiprināt augstākās
izglītības institūciju
akadēmisko
personālu
stratēģiskās
specializācijas
jomās»

20 milj. eur

SAM
8.2.2.

SAM
8.2.3.

īsteno

īsteno

augstskolas
un koledžas

augstskolas
un koledžas

«Nodrošināt
labāku pārvaldību
augstākās izglītības
institūcijās»

❖ Studentu inovāciju spēju un
uzņēmīguma attīstība

❖ studenti iesaistīti praktisku
tautsaimniecības nozaru un
sabiedrībai nozīmīgu problēmu
risināšanā

34 milj. eur
«Inovāciju granti
studentiem»

❖ izveidotas uz rezultātu
orientētas augstskolu iekšējās
kvalitātes vadības sistēmas
❖ attīstīta akadēmiskā godīguma
kultūra augstskolās

ārvalstu pasniedzēji
❖ vismaz
strādās Latvijas augstskolās

❖ īstenoti studējošo inovāciju
projekti, piedaloties inovāciju
darbnīcās, studentu komandu
inovāciju konkursos un
sacensībās

❖ stiprināta industrijas iesaiste
augstskolu pārvaldībā un
kvalitatīva studiju procesa
nodrošināšanā

❖ līderības un inovāciju prasmju
attīstība augstskolu vadībai
❖ ieviesti e-risinājumi studiju
procesa uzlabošanai, studiju
kvalitātes un efektivitātes
paaugstināšanai, resursu
koplietošanas sekmēšanai

SAM
1.1.1.3.
īsteno

augstskolas
un koledžas

Plašāka informācija – http://www.izm.gov.lv/lv/es-strukturfondi/2014-2020
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