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BA un LU pieredze
Dr. Sandra Kraže

1.Posms
Iesniegums
•

BA un LU ir izstrādāti nolikumi par
iepriekšējā izglītībā vai
profesionālajā pieredzē sasniegto
studiju rezultātu atzīšanu/ studiju
rezultātu novērtēšanu un atzīšanu.

•

Nolikumi nosaka kārtību, kādā
studējošie vai personas, kas nav
studējošie var veikt iepriekšējā
izglītībā vai profesionālajā
pieredzē sasniegto studiju
rezultātu novērtēšanu un atzīšanu.

•

Dokumenti nosaka atzīšanas
kritērijus un visus atzīšanas
posmus:
–
–
–
–

Dokumentu iesniegšanu
Komisijas darbu
Novērtēšanu un atzīšanu
Lēmuma pieņemšanu

BA
1.

Iesniegumu
iesniedz SID, kas
adresēts Studiju
rezultātu
atzīšanas
komisijai.

LU
1.

Iesniegumu
iesniedz
studentu servisā,
LU studējošie
iesniegumu
iesniedz studiju
programmas
lietvedim vai
studentu servisa
(darbojas LU
informatīvā
sistēma LUIS).

2.Posms
Apliecinošu dokumentu sagatavošana un iesniegšana

BA
• Iesnieguma novirzīšana;
• BA prakses gadījumos
apliecinājumu iesniedz
karjeras centram( apliecina ar
parakstu), un tālāk nosūta
attiecīgās programmas
direktoram( Konsultē karjeras
centrs un programmu
direktors);
• Dokumenti pēc tam nonāk pie
komisijas;
• Komisija lemj atbilst , neatbilst
vai daļēji atbilst.

1.

2.

3.

Prakses
gadījumos pie
karjeras centram
(KC);
Attiecībā uz
studiju kursiemprogrammu
direktoram;
KC sazinās ar
pretendentu, lai
sagatavotu
apliecinājumu
(prakses
gadījumos tas
attiecas uz
profesionālās
kvalifikācijas
apliecinājumu
atbilstoši prakses
programmai).

LU
1.

Studentu serviss
Izveido
pretendenta
personas lietu un
lēmuma
pieņemšanai
nosūta atbilstošai
komisijai.

3.Posms
Darbs studiju rezultātu atzīšanas komisijā
•

BA prakses gadījumos karjeras centrs ziņo komisijai par apliecinājuma atbilstību;

•

BA ir 3 komisijas: pamatstudijām latviešu val., maģistra studijām latv. val. un
bakalaura un maģistra studijām angļu val. Komisijas personālsastāvu apstiprina
rektors;

•

LU Komisiju veido atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajā tematiskajā
jomā. Vairākām izglītības tematiskajām jomām var būt viena kopīga komisija.
Komisiju apstiprina rektors, pilnvaru laiks ir 6 gadi;

•

Nolikumos ir norādītas komisijas tiesības un pienākumi;

•

Nolikumi reglamentē komisijas lēmumu pieņemšanas kārtību;

•

Komisijas sēdes protokolē , LU lēmumus reģistrē LUIS sistēmā;

•

BA komisijas sēdes protokolus uzglabā atbilstoši lietu nomenklatūrai.

4.Posms
Lēmuma pieņemšana

BA
•

BA prakses gadījumos komisija
pieņem lēmumu vai atļaut aizstāvēt
prakses atskaiti aizstāvēšanas
komisijā, kurā ir nozaru profesionāļi un
BA docētāji;

•

Studiju kursu atzīšanai pretendentiem
jāiesniedz programmu direktoram
iesniegums un kursa apraksts. Studiju
kursu atzīšana notiek pēc MK
noteikumiem Nr.932 (2004.g. 16.nov.
prot. Nr.66 9.§)Studiju uzsākšanas
kārtība vēlākos studiju posmos;

•

Lēmuma pieņemšana balstās uz
nolikumā noteiktiem atzīšanas
kritērijiem.

1.
2.
3.

4.

LU

Uzrādīti dokumenti ar pilnīgu
informāciju
Par sasniegtajiem rezultātiem var
piešķirt vismaz 1 kr.p.
Iepriekš iegūtā izglītība atbilst
prasībām attiecīgajā studiju
programmā
Pārbaudījumos ir uzrādījis atbilstošas
zināšanas, prasmes, un kompetenci

4.Posms
Lēmuma pieņemšana

•

Studiju rezultātu atzīšanas komisija deleģē atbilstošā studiju kursa docētāju,
katedras vad. un programmas direktoru pieņemt lēmumu par atzīšanu un
nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudījumu.

•

Pozitīva vērtējuma gadījumā programmas direktors iesniedz SID atzīšanas
protokolu ( to paraksta: atbilstošā studiju kursa docētājs, katedras vad. un
programmas direktors).

•

Kredītpunkti tiek piešķirti atbilstoši BA studiju programmai, kurā pretendents vēlas
atzīt studiju kursu.

•

Komisijas lēmumu var apstrīdēt , iesniedzot iesniegumu BA rektoram un pārsūdzēt
BA šķīrējtiesā.

Vispārīgie jautājumi

• Nolikums ir BA grozīts 2 reizes, arī LU ir grozīts vairākas reizes;
•

Sākotnēji BA atmaksāja studentam studiju maksu atbilstoši atzīto
kredītpunktu apjomam, pašreiz pretendentam maksa par studiju
kursu atzīšanu netiek noteikta un studiju maksas pārrēķins netiek
veikts;

• LU atzītos studiju kursus atspoguļo DP.

Diploma pielikuma atzīto studiju kursu daļas paraugs

Atzītie studiju kursi
Atzītie iepriekšējā izglītībā un/vai profesionālajā pieredzē iegūtie studiju rezultāti
Atzītie profesionālajā pieredzē iegūtie studiju rezultāti
Kursa nosaukums
Sabiedrisko attiecību praktikums
Profesionālās pieredzes ieguves veids:
Praktiska pieredze uzņēmuma lapas
veidošanā un uzturēšanā sociālajā tīklā
«Faebook starptautiskā mērogā».
Laiks: 15.10.2012.-15.10.2014. Vieta: SIA
Tikkutils
Radošais projekts

Kredītpunkti
6

ECTS kredīti
9

Atzīšanas
komisijas lēmuma
numurs un datums:
Nr.3. 30.04.2015.
4

6

Pretendents tiek konsultēts par
programmu, kurā varētu tikt atzīta
iepriekš iegūtā izglītība vai profesionālā
pieredze (turpmāk IIIPP)
Pretendents iesniedz iesniegumu
(lūgumu atzīt IIIPP) un apliecinājuma
dokumentus
uzņemšanas komisijā

Darba un
dzīves
pieredze

Izglītības
pieredze

Uzņemšanas komisija
apstrādā dokumentus
un nosūta lēmumu
pretendentam
Iepriekšējā izglītības
pieredze tiek ievadīta
sistēmā - studenta
lietā

Darba un dzīves
pieredze nevar tikt
atzīta

Darba un dzīves
pieredze var tikt
atzīta

Darba un
dzīves
pieredze

Darba un dzīves pieredze var tikt atzīta
Lēmums tiek ievietots sistēmā
Iesniegums tiek novirzīts attiecīgās programmas
direktors un personai, kas atbild par IIIPP atzīšanas
procesa īstenošanu
Tiek nozīmēts konsultants
Pretendentam tiek izsniegta rokasgrāmata, kurā
aprakstīts IIPP atzīšanas process
Atbilstošās fakultātes dekāns un atbilstošais
akadēmiskais personāls tiek informēts par šādu
gadījumu
Pretendentu informē par pirmo sanāksmi un dokumentu
izskatīšanas maksu.
Pretendents sāk gatavot apliecinājuma dokumentus,
sadarbībā ar konsultantu

Pretendenta
gadījumā

Augstskolas
uzņemšanas
komisijā
Tiek pieņemts
lēmums par darba
un dzīves pieredzes
atzīšanu

Esoša studenta
gadījumā

Attiecīgās studiju
programmas direktors
injicē lēmuma
izskatīšanu Studiju
programmas padomē

Konsultants izskata sagatavotos dokumentus un sniedz
atgriezenisko saiti, komentējot, ja nepieciešami
papildinājumi
Nepieciešamības gadījumā pretendents sagatavo
konsultanta norādītos papildinājumus.
Atzīšanas lūgumu izskata attiecīgā fakultāte,
programmas direktors un docētāji, kā arī lemj par
rekomendēšanu atzīšanas piešķiršanai

Studiju programmas
padome pieņem
lēmumu par darba un
dzīves pieredzes
atzīšanu

Atbalsts atzīšanas procesam

•
•
•
•

Mudināt pretendentus veikt pašnovērtējumu un pašanalīzi;
Palīdzēt identificēt mācīšanās avotus;
Palīdzēt formulēt mācīšanās rezultātus;
Konsultēt, kā sagatavot apliecinājumus iegūtiem mācīšanās
rezultātiem;
• Nepārtraukti sniegt atgriezenisko saiti par pretendenta
sagatavotajiem dokumentiem un iesniegtajiem materiāliem;
• Konsultēt pretendentus par vērtējuma kritērijiem;
• Konsultēt par to, kādā kvalitātē jāsagatavo pieteikums.

Apliecinājuma veidi

• Portfolio;
• Pašvērtējums;
• Darba pieredzes izvērtējums (ar skaidri definētiem mācīšanās
izvērtējumu) un nevis definētiem darba pienākumiem;
• Brīvprātīgā darba pieredze;
• Intervija;
• Eksāmens vai cita veida pārbaudījums;
• Simulācija vai novērojums;
• Mācīšanās pieredzes aprakstīšana, balstoties uz līmeņu
deskriptoriem;
• Darba devēja rekomendācija.

PALDIES!

