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Kredītpunktu līmeņi britu struktūrā



Anglija, Velsa, ZiemeAnglija, Velsa, Ziemeļīļīrijarija

grgrāādsds llīīmm (gadi)(gadi) ECTS ECTS 
p.p.

kredkredīītp. ltp. līīm. m. nosacnosacīījumijumi

DoctorDoctor DD (4.5*)(4.5*) 270270 (6),7,8(6),7,8

6,76,7

(3),4,5, 6(3),4,5, 6

6. l6. līīm < 15 p.m < 15 p.

MasterMaster MM (1.5)(1.5) 9090 6. l6. līīm < 15 p.m < 15 p.

BachBach..
honorshonors

HH (3)(3) 180180 6. l6. līīm > 45 p.,m > 45 p.,
3. l3. līīm < 15 p.m < 15 p.

*   postgraduate līmenī



Anglija, Velsa, ZiemeAnglija, Velsa, Ziemeļīļīrijarija

llīīmm (gadi)(gadi) ECTS ECTS 
kr.p.kr.p.

kredkredīītp. tp. 
llīīm. m. 

nosacnosacīījumijumi

PostgradPostgrad. . 
diplomadiploma

MM (1)(1) 6060 (6),7(6),7

(6),7(6),7

(3),4,5, 6

(3),4,5, 6

7. l7. līīm > 45 p.,m > 45 p.,
6. l6. līīm < 15 p.m < 15 p.

PostgradPostgrad. . 
certificatecertificate

MM (0.5)(0.5) 3030 7. l7. līīm > 20 p.,m > 20 p.,
6. l6. līīm < 10 p.m < 10 p.

Graduate
diploma

H (1) 60 6. līm > 45 p.,
3. līm < 15 p.

Graduate
certificate

H (0.5) 30 6. līm > 20 p.,
3. līm < 10 p.



Anglija, Velsa, ZiemeAnglija, Velsa, Ziemeļīļīrija rija ––
KvalifikKvalifikāācijas lcijas līīdz bakalaura grdz bakalaura grāādamdam

llīīmm (gadi)(gadi) ECTECT
S S 

kr.p.kr.p.

kredkredīītp. tp. 
llīīm. m. 

nosacnosacīījumijumi

Diploma Diploma 
HE, HND,HE, HND,
Foundation Foundation 
degreedegree

II (2)(2) 120120 (3),4,5 (3),4,5 

(3),4,5(3),4,5

(3),4,(3),4,

5. l5. līīm > 45 p.,m > 45 p.,
3. l3. līīm < 15 p.m < 15 p.

HigherHigher
NationalNational
CertificateCertificate

CC (1.25)(1.25) 7575 5. l5. līīm > 15 p.,m > 15 p.,
3. l3. līīm < 15 p.m < 15 p.

CertificateCertificate
HEHE

CC (1)(1) 6060 4. l4. līīm > 45 p.,m > 45 p.,
3. l3. līīm < 15 p.m < 15 p.



SaistSaistīība ar kredba ar kredīītpunktiem tpunktiem -- LatvijaLatvija

JJāāizdiskutizdiskutēē
Vai mVai mēēs gribam ls gribam līīmemeņņus kredus kredīītpunktiem? Tas padartpunktiem? Tas padarīītu tu 
programmas pprogrammas pāārredzamrredzamāākas un to lkas un to līīmeni salmeni salīīdzindzināāmmāāku. ku. 
Ja gribam Ja gribam –– cik? Varianti:cik? Varianti:
–– daldalīīt tikai bakalaura, mat tikai bakalaura, maģģistra un doktora listra un doktora līīmemeņņos? os? 
–– Bakalauru dalBakalauru dalīīt st sīīkkāāk ,mak ,maģģistra un doktora programmistra un doktora programmāās s 

katrkatrāā viena lviena līīmemeņņa kreda kredīītpunkti.  Ttpunkti.  Tāāddāā gadgadīījumjumāā llīīmemeņņi i 
kopumkopumāā ir PIECIir PIECI



SaistSaistīība ar kredba ar kredīītpunktiem tpunktiem –– Latvija (II)Latvija (II)

IespIespēējamais  variants jamais  variants 
bakalaura kredbakalaura kredīītiem 3 datiem 3 dažāžādi ldi līīmemeņņi:i:
1.1. llīīmenismenis-- priekpriekššmeta meta pamatkursipamatkursi

(matem(matemāātika biolotika bioloģģijas programmijas programmāā, sve, sveššvaloda valoda ģģeogreogrāāfijas fijas 
programmprogrammāā, visp, vispāārrīīggāā ķīķīmija mija ķīķīmijas programmmijas programmāā))

2.2. llīīmenis menis –– dzidziļāļāki kursi virzienam bki kursi virzienam būūtisktiskāā priekpriekššmetmetāā
(matem(matemāātika fizikas programmtika fizikas programmāā). ). 

3. l3. līīmenis menis –– kursi studiju programmkursi studiju programmāā apgapgūūstamajstamajāā virzienvirzienāā, , 
kuru uzskuru uzsāākkššanai nepiecieanai nepiecieššamas pirmo divu lamas pirmo divu līīmemeņņu kursos u kursos 
iegiegūūttāās zins zināāššanas un kuri anas un kuri „„piepieššķķir bakalauram viir bakalauram viņņa la līīmenimeni””



SaistSaistīība ar kredba ar kredīītpunktiem tpunktiem –– Latvija (II)Latvija (II)

4. l4. līīmemeņņa kreda kredīītpunkti tiek pietpunkti tiek pieššķķirti mairti maģģistra programmistra programmāā, , 
tatačču taju tajāā drdrīīkst bkst būūt art arīī neliels skaits 3. lneliels skaits 3. līīmemeņņa (bakalaura a (bakalaura 
augaugššēējjāā) l) līīmemeņņa kreda kredīītu tu 
(Cik? (Cik? –– britiem 15 ECTS punkti)britiem 15 ECTS punkti)

5. l5. līīmemeņņa kreda kredīītpunkti tiek pietpunkti tiek pieššķķirti doktora programmirti doktora programmāā,,
tatačču taju tajāā drdrīīkst bkst būūt art arīī neliels skaits 4. lneliels skaits 4. līīmemeņņa kreda kredīītutu
(Cik? (Cik? –– britiem 15) britiem 15) 
Noteikt, cik bakalaura kredNoteikt, cik bakalaura kredīīti drti drīīkst bkst būūt mat maģģistra istra 
programmprogrammāā, cik ma, cik maģģistra kredistra kredīīti ti –– doktora programmdoktora programmāā??


