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Dokumentu izstrāde
• 2005-2008 tika sagatavoti 6 dokumenti, IZM tika
iesniegti priekšlikumi par iepriekšējās izglītības un
profesionālās pieredzes atzīšanu, lai šo procesu
uzsāktu;
• Augstākās izglītības standarta dokumentā iekļāva
nodaļu par RPL(2007) un to iekļāva arī profesionālās
izglītības standartā(2009);
• Izstrādāja pieaugušo izglītības attīstības plānu (20092013);
• ESF ietvaros strādāja pie projekta PRIMUS:
www.primus.archimedes.ee/node/15

Vienotas izpratnes veidošana
PRIMUS projekts (2015)- izveidoja darba grupu
(augstskolu pārstāvji, IZM pārstāvji, speciālisti par QA)
Izstrādāja vienotu koncepciju par RPL, definīcijas,
novērtējuma veidus
Apmācīja konsultantus un vērtētājus
Rezultātā izstrādāja rokasgrāmatu par RPL

Plānotie darbi
Pašreiz notiek darbs, lai papildinātu izglītības regulējošo
dokumentu- standartu
Jaunais likums paredzēs, ka var atzīt atsevišķus kursus no
zemākā izglītības līmeņa( piem. latīņu val. augstskolā, ja
tā studēta ģimnāzijā, dabas zinātnes priekšmeti utt.)
Iespējams, ka varēs atzīt iepriekš iegūtās zināšanas un
prasmes, lai tālāk studētu maģistrantūrā( bez bakalaura
grāda).
Notiek darbs pie analīzes, kādi speciālisti būs nākotnē
nepieciešami( 3 ziņojumi par digitalizācija, grāmatvedība
un mežsaimniecība).

Tartu universitātes pieredze
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Procesu regulē standarts:( Standard of Vocational Education,Professional
standard, the Standard of Higher Education- Government of the Republic of
Estonia No.178);
Izmantojot RPL var atzīt visus kursus, izņemot gala pārbaudījumu,
bakalaura, maģistra darbu;
Pilna laika studentiem nav jāmaksā par šo atzīšanu;
Nepilna laika studentiem maksa par 1 kredītpunktu ir 7 EUR, ja vēlas RPL
ir pašiem par to jāmaksā;
Kaut gan studentiem ir iepriekšējā darba pieredze, tendence ir, ka studenti
vēlas noklausīties arī teoriju;
Visbiežāk salīdzina mācīšanās rezultātus ar studiju programmas LO,
konsultants palīdz saprast LO formulējumus, studentam jāspēj uzrakstīt
par savu mācīšanās procesu;
Augstskola piedāvā kursu: Kā veidot pašnovērtējumu, pašanalīzi, lai spētu
izvērtēt savu iegūto pieredzi?
Ja pastāv šaubas par pretendenta dokumentiem- vienmēr ir iespējams
papildus novērtēt( eksāmenu parasti neizmanto, kā vērtēšanas metodi);
RPL attiecas tikai uz studiju programmām , ko īsteno Tartu universitāte.

Pretendentu konsultēšana, pierādījumu
dokumentēšana un novērtējums
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Konsultants informē par dokumentu sarakstu, kas pretendentam
nepieciešams
Atbalsta nodrošināšana-konsultantiem, vērtētājiem
Katram studiju kursam norādīta informācija, kas konsultē par RPL
Galvenā uzmanība vērsta uz to, lai par pamatu ņem mācīšanās
rezultātus un pierādījumiem jāatspoguļo, kādā veidā sasniegti
mācīšanās rezultāti( atzīst 70% no kursiem, vai pat 100%, izņemot
gala pārbaudījumus)
Ja pievienotie sertifikāti nepilnīgi atspoguļo zināšanas un prasmes,
visbiežāk izmanto intervijas
Mazākās augstskolās process ir vieglāks.
Tartu universitātē daudz pieredzes un atzīst daudz kredītpunktu

Vērtēšana un atzīšana
• RPL skata, kā vienotu mācīšanās rezultātu, nenodalot
formālo un neformālo mācīšanās procesā
• Augstskolās organizē konsultantu un vērtētāju apmācību
• Pilna laika studenti nemaksā par RPL
• Nepilna laika studentiem maksa par 1 kredītpunktu ir 7
EUR, ja vēlas RPL ir pašiem par to jāmaksā
• Svarīgi nodrošināt atgriezenisko saiti starp pretendentu
un vērtētājiem
• Atgriezeniskā saite arī tiek prasīta no pašiem
vērtētājiem
• 2011 g. 3842 ECTS kredītpunktu apmērā atzina kursus
ar RPL
• 2015 g. 67 353 ECTS

Apmācība
Galvenais uzdevums ir mainīt domāšanas veidu
Notiek akadēmiskā personāla apmācība par RPL
Vērtētāju un konsultantu apmācības
Igaunijā RPL procesu veicina darbs dažādos
projektos

Paldies par uzmanību!

