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Ministru Bergenas komunikē
konkrētie līdz 2007. gadam 
veicamie uzdevumi



Grādu sistēma 

trīsciklu sistēmai līdz 2007. gadam jābūt 
pamatā ieviestai,
jānovērš šķēršļi pārejai uz nākošo ciklu,
jāveicina absolventu ar bakalaura grādu 
nodarbināmība – vajadzīgs dialogs valdību, 
augstskolu un sociālo partneru starpā



Doktorantūra

doktora līmeņa kvalifikācijas pilnībā jāsaista 
ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru, 
izmantojot studiju rezultātos balstītu pieeju,
doktorantūras programmu galvenā
sastāvdaļa ir jaunu zināšanu radīšana 
patstāvīgu pētījumu rezultātā, 
(tajā pat laikā) doktorantūras programmām 
jābūt strukturētām,
jānodrošina caurskatāma doktorantu vadība 
un to rezultātu novērtēšana



Kvalifikāciju ietvarstruktūra

līdz 2010. gadam pilnībā ieviest ar EAIT 
ietvarstruktūru savietojamas nacionālās 
kvalifikāciju ietvarstruktūras

līdz 2007. gadam uzsākt darbu nacionālo 
struktūru izveides,



Kvalitātes nodrošināšana
Jāievieš EAIT Standartus un vadlīnijas kvalitātes 

nodrošināšanai: 
jāievieš iekšēji kvalitātes mehānismi augstskolās un 
jānodrošina to sasaiste ar ārējo kvalitātes nodrošināšanu

kvalitātes ārējā vērtēšanā nepieciešams tālāks progress, 
– studentu iesaistē un 
– starptautiskajā sadarbībā

jāievieš kvalitātes aģentūru ārējs novērtējums,



Grādu un studiju periodu atzīšana

Nodrošināt Lisabonas konvencijas principu ieviešanu
– nacionālajā likumdošanā
– augstskolu praksē

Tādēļ valstis veidos pasākumu plānus atzīšanas 
procesu kvalitātes uzlabošanai, (šos plānus ietvers 
nacionālajos ziņojumos)
Uzlabot mūžizglītības rezultātu atzīšanu



Metodika

48 nacionālie ziņojumi no 46 valstīm, 
kopapjoms ap 2500 lpp

Informācijas salīdzinājums ar: 
EURYDICE datiem, 
EUA Tendences V ziņojumu
ESIB Studentu pētījumu 



Grādu sistēmas indikatori
1. Divu ciklu sistēmas ieviešana
2. Pāreja uz nākošo studiju ciklu
3. Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru ieviešana

Doktorantūras kā trešā cikla ieviešana
Absolventu nodarbināmība

Kvalitātes nodrošināšanas indikatori 
4. Eiropas standartu un vadlīniju ieviešana 
5. Ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveide
6. Studentu iesaiste 
7. Starptautiskā iesaiste un sadarbība.   



Indikatoru saraksts

Diplomatzīšana
7. Lisabonas konvencijas principu ieviešana
8. Diploma pielikuma ieviešanas pakāpe
9. ECTS ieviešanas pakāpe 

Mūžizglītība
10. Mūžizglītības rezultātu atzīšana

Kopīgie grādi
11. Kopīgo grādu piešķiršana un atzīšana 



Rezultātu kopsavilkums indikatoros 

Grādu sistēmas ieviešana,
Studentu iesaiste kvalitātes vērtēšanā
Ārējās kvalitātes vērtēšanas sistēmu veidošana

Arī
Kopīgo grādu izveide un atzīšana
Diploma pielikuma ieviešana



Vājākie rezultāti (provizoriski) 

Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru izveide
Mūžizglītības atzīšana 
Starptautiskā iesaiste kvalitātes nodrošināšanā

Arī
Kvalitātes standartu un vadlīniju iekšējās 
kvalitātes sadaļa 



Quantifiable indicators
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Greatest difference with 2005
• Students in QA
• Access • Two cycles • External QA



Grādu sistēma



1. Divciklu sistēmas ieviešanas pakāpe 

Zaļš (5) 2006/07 gadā > 90% studentu divciklu sistēmā

Gaiši zaļš
(4) 60-89 % studentu divciklu sistēmā

Dzeltens
(3) 30-59 % studentu divciklu sistēmā

Oranžs
(2) < 30% studentu

Sarkans 
(1) Nav pieņemta likumdošana grādu sistēmas pārveidei



Diciklu sistēma

- labs progress
- labs potenciāls pabeigšanai



2. Uzņemšana nākošajā studiju ciklā

Zaļš (5)
1. cikla absolventi var stāties vairākās 2. cikla 
programmās 
2. cikla absolventi – vismaz vienā 3. cikla programmā

Gaiši zaļš
(4) Visi vismaz vienā nākošā cikla programmā

Dzeltens
(3) Nedaudzas programmas neļauj stāties nākošajā ciklā

Oranžs
(2)

Daudziem absolventiem ierobežotas iespējas stāties 
nākošā cikla studijās

Sarkans 
(1) 

Vairumam absolventu ir ierobežotas iespējas stāties 
nākošā cikla studijās



2. Uzņemšana nākošajā studiju ciklā

- Mazāk likumdošanas šķēršļu
- Papildkursi – lielākas iespējas vai traucējums?
- dažās valstīs 2 līmeņu bakalauri ar atšķirīgām tiesībām 



Doktorantūra kā trešais cikls
Vairumā valstu ir izveidotas doktorantūras programmas ar 
studiju kursiem un doktora darba izstrādi,
Doktorantu īpatsvars strukturētās programmās 100% - CY, DK, CZ, 
HU, IT,ISL, LV, LIE, LT, SL, TR, 88% - NO,  60% NL, 10%- ARM, 2-
4% - UK PT, UKR
Nominālais doktorantūras studiju laiks:
vairumā valstu 3-4 gadi, 4 gadi – Be-fl, FIN, LT, 
Īsākā: 2 gadi LIE un SWE, AT (vecajām progr.) 

Doktorantu darba kontrole – vairumā valstu atestācija reizi gadā, 
dažās reizi pusgadā vai reizi 2 gados
Studiju kursi– virknē valstu 1 gads vai 60 ECTS, ir arī 30 ECTS
Kredītpunkti: 10 valstis - viscaur, 15 - studiju kursiem, pārējās – nē.
Starpdisciplinārās un pamatprasmes – ne visās valstīs 



Absolventu nodarbināmība
Vai Eiropa zina savu absolventu nodarbinātību?

Daudzas valstis var nosaukt tikai vispārējos bezdarba 
rādītājus
Prognoze par absolventu nodarbināmību vairumā valstu ir 
optimistiska, ir norādes, ka absolventu nodarbinātību bieži 
nosaka situācijas maiņa ekonomikā
Nodarbinātības izmaiņas var būt saistītas ar pārmaiņām 
pašā darba tirgū



Absolventu nodarbināmība

Cik % 1. cikla absolventu atrod darbu?
Rezultāti var būt atkarīgi no augstākās izglītības tipa
– profesionālie bakalauri vairāk aiziet darbā, 
- akadēmiskie – vairāk turpina studēt 
- visvairāk bakalauru aiziet darba tirgū tajās valstīs, 

kur bakalaura maģistra sistēma pastāv jau ilgu 
laiku (60-70%), 
vismazāk – Krievijā un Ukrainā – 2-5%



Pāreja uz nākošo ciklu

Studijas nākošajā ciklā turpina:

Universitāšu bakalauri 80-100%
Profesionālie bakalauri 10-15%



3. Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru izveide

Zaļš (5) Nacionālā QF  sagatavota un apstiprināta.

Gaiši 
zaļš (4)

QF projekts ir sagatavots un apspriests ar visām 
atbilstošajām pusēm

Dzelten
s (3) QF projekts ir sagatavots

Oranžs
(2) Ir uzsākta QF projekta izstrāde

Sarkans 
(1) QF izstrāde NAV uzsākta



Jauns princips – tādēļ rezultāti vājāki nekā citos indikatoros 
Visas valstis ir uzsākušas darbu
Pusē valstu ir vismaz ietvarstruktūras projekti,
Tikai dažās valstīs ietvarstruktūra ir gatava un apstiprināta
Valstis sūdzas par divu ietvarstruktūru radīto apjukumu 
QF veidošanai jāpieiet integrēti: 
– QA, īpaši iekšējā kultūra; 
– ECTS; 
– Atzīšana, tajā skaitā iepriekš iegūtas izgl.
– Elastīgo studiju ceļu veidošana

Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras



Ārējā kvalitātes nodrodrošināšana

Viens no labākajiem rezultātiem, ārējā QA 
veidojas visās valstīs



Studnetu līdzdalība QA

Zaļš (5)

- nacionālo QA institūciju pārvaldē
- ārējā novērtējumā: ekspertu grupās 
vai lēmuma  pieņemšanā

- konsultācijās ārējā novērtējuma laikā augstskolās
- pašnovērtējuma ziņojuma gatavošanā

Gaiši zaļš
(4) Studenti piedalās 3 no 4 elementiem 

Dzelt. (3) Studenti piedalās 2 no 4 elementiem 

Oranžs
(2) Studenti piedalās 1 no 4 elementiem 

Sarkans 
(1) 

Studentu līdzdalības nav vispār vai arī nav skaidrības 
par kārtību, kādā tiek nodrošināta to  līdzdalība 



Studentu līdzdalība QA

Lielākā izaugsme kopš 2005. gada 



Starptautiskā sadarbība un līdzdalība QA 

Zaļš (5)

- nacionālo QA institūciju pārvaldē
- nacionālās QA aģentūras ārējā vērtēšanā
- arējā novērtējuma ekspertu grupās
- nacionālā QA aģentūra ir ENQA biedrs 

Gaiši 
zaļš (4) līdzdalība ir 3 no 4 elementiem 

Dzelt.(3) līdzdalība ir 2 no 4 elementiem 

Oranžs līdzdalība ir 1 no 4 elementiem 

Sarkans 
(1) līdzdalības nav



Starptautiskā līdzdalība kvalitātes nodrošināšanā

- finansu aspekti un 
- valodas jautājums



ESV ieviešana kvalitātes nodrošināšanā
17 26 4 1 0

Indikators rāda tikai to, ka 
1/3 valstu QA sistēma jau atbilst ESV, 
Visas valstid ir uzsākušas darbu pie ESV ieviešanas



Secinājumi par kvalitātes nodrošināšanu

Struktūras kvalitātes nodrošināšanai jau ir 
izveidotas
Vel ir daudz darāmā ESV ieviešanai

Galvenie uzdevumi
– Izveidot patiesu kvalitātes pilnveides kultūru 

augstskolās
– Reāli saistīt kvalitātes nodrošināšanu ar studiju 

rezultātiem



Diploma pielikuma ieviešana

Zaļš (5) 2007.g. absolventi saņems Eiropas DP  
plaši runātā valodā - automātiski , - bez maksas , 

Gaiši zaļš
(4) - pēc pieprasījuma , - bez maksas

Dzelt.(3) 2007.g. daļa studentu saņems DP Eiropā plaši runātā
valodā - pēc pieprasījuma , - bez maksas

Oranžs (2) 2007.g. daļa studentu - par maksu

Sarkans 
(1) Sistemātiska DP izsniegšana NAV UZSĀKTA



Diploma pielikums:
- labs progress,
- 2/3 studentu Eiropā jau saņem DP
- jāpārbauda, vai tas ir “īstais” Eiropas DP
- jāievieš skaidrība par trešo (un pirmo) ciklu



ECTS ieviešana

Zaļš (5) 2007 g. pārnesei un uzkrāšanai 100% programmu

Gaiši zaļš
(4) 2007 g. pārnesei un uzkrāšanai 74-99% programmu 

Dzeltens
(3) 

2007 g. pārnesei un uzkrāšanai 50-74% programmu 
ECTS vai savietojamas nac. sist.

Oranžs
(2)

2007 g. pārnesei un uzkrāšanai <50% progr
vai ar ECTS nesavietojama sistēma

Sarkans 
(1) Nav kredītpunktu sistēmas



ECTS tiek izmantota
- gan  kredītpunktu pārnesei
- gan kredītpunktu uzkrāšanai

Uzdevums
- saistīt kredītpunktus ar studiju rezultātiem



Lisabonas konvencijas principu ieviešana

Zaļš (5)

izpilda konvencijas un papildinošo dokumentu 5 
galvenos principus:
tiesības uz godīgu izvērtēšanu; atzīšana, ja nav būtisku 
atšķirību; pienākums pierādīt atšķirības, informācija par 
augstskolām un programmām; ir ENIC centrs

Gaiši 
zaļš (4) 5 principi, bet tikai konvencija

Dzeltens 3 vai 4 no principiem
Oranžs

(2) 1 vai 2 no principiem

Sarkans 
(1) Nav ratificēta konvencija



Lisabonas konvencija

Daudzas valstis tikko izmainījušas likumdošanu, ieviešot 
principuc
Dažas no valstīm, kas nav ratificējušas, cenšas ievērot 
principus
Milzīgas atšķirības procedūrās un pieejās

Jādara:
Jānodrošina principu ievērošana automnomās agstskolās
Jānbodrošina saskaņotība procedūrās Eiropas mērogā
Jāizplata labākā prakse

31 5 1 3 6



Kopīgo grādu piešķiršana un atzīšana

Zaļš (5)
Likumdošana atļauj un veicina kopīgu programmu veidošanu 
un kopīgu grādu piešķiršanu

Gaiši 
zaļš (4)

Kopīgie grādi nav minēti, taču tā uzskatāmi pieļauj kopīgu 
programmu veidošanu un kopīgu vai divaugstskolu grādu piešķiršanu

Dzeltens
(3) 

Var veidot kopīgas programmas, taču reāli iespējams piešķirt tikai 
vienu nacionālo grādu. 

Oranžs
(2) Tiek gatavota likumdošana. 

Sarkans 
(1) 

Likumdošana nepieļauj kopīgu grādu veidošanu un nav plānu to 
mainīt



Kopīgo grādu izveide un atzīšana
32 16 0 0 0

Liela daļa valstu kopš 2005. izmainījušas 
likumdošanu

Maz informācijas par faktisko kopīgo grādu 
skaitu



Elastīgie studiju ceļi

tiek atšķirīgi izprasti jēdzieni “iepriekšējas izglītības 
atzīšana” un “elastīgi studiju ceļi”
Dažās valstīs augstskolā uzņem bez tipiskajām 
uzņemšanas kvalifikācijām
Nosacījumi – minimālais vecums, piederība noteiktai 
sociālai grupai, darba pieredze, īpašs iestājeksāmens
Elastīguma elementi ir visur, bet galvenokārt attiecībā uz 
laika organizāciju – studijas vakaros, svētdienās, tālmācībā
Gandrīz visur attīstās e-izglītība
Tikai dažām valstīm ir patiesi elastīgi studiju ceļi ar 
kredītpunktu ieguvi par ārpus formālās sistēmas apgūto 



Iepriekš apgūtas izglītības atzīšana (RPL)

Kritēriji zaļai krāsai
Pastāv RPL procedūras vai politikas vadlīnijas 
1) uzņemšanai augstskolā
2) kredītpunktu piešķiršanā
Valstu atbildes demonstrē lielu neizpratni. .
.
RPL virknē valstu ir agrīnā attīstības stadijā



Labākie rezultāti: ▪ 3 ciklu ieviešana ▪ pāreja starp cikliem
▪ Ārējā QA ▪ Studentu līdzdalība
▪ Diploma pielikums▪ ECTS

Daudz darāmā: ▪ Kvalifikāciju ietvarstruktūras
▪ kvalitātes kultūra augstskolās
▪ starptautiskā līdzdalība QA
▪ Diplomatzīšana

Pieeja: ▪ Jāsaista dažādie darbības virzieni
▪ Jācentrējas uz studentiem un studiju rezultātiem



Rekomendācijas valstīm

Panākt progresu visos darbības virzienos, arī tajos, kuros 
tas ir grūti
Koncentrēties uz kvalifikāciju ietvarstruktūru izveidi līdz 
2010. 
Saistīt darbu pie QF ar citiem darba virzieniem QA, ECTS, 
elastīgi studiju ceļi, mūžizglītības atzīšana
Turpināt darbu nacionālo diplomatzīšanas plānu izpildei











Darbi, kas jādara:

Kvalifikāciju ietvarstruktūras
Mūžizglītības atzīšana
Iekšējā kvalitātes kultūra
Pāreja uz ECTS un kredītpunktu saistība ar 
studiju rezultātiem
Kopīgo grādu izveide
Pāreja uz nākošo ciklu 



Lielākā daļa uzdevumu saistās ar
studiju rezultātu formulēšanu -
programmām un katram  atsevišķam kursam

Kvalifikāciju ietvarstruktūras
Mūžizglītības atzīšana
Iekšējā kvalitātes kultūra
Pāreja uz ECTS un kredītpunktu saistība ar 
studiju rezultātiem

-------------------------------
Kopīgo grādu izveide
Pāreja uz nākošo ciklu 



Paldies par uzmanību!




