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Triju studiju ciklu ieviešana
n bakalaura-maģistra sistēmā studē ap 90% 
n doktorantūra ir pamatā kā studijas, studiju 

programmas licencē un akreditē
n doktorantūrā izmanto kredītpunktus
n regulāri jāatskaitās par paveikto
n doktorantūra būs kvalifikāciju ietvarstruktūras 

sastāvdaļa, bet vēl nav pašas ietvarstruktūras
n doktorantūrā studējošajiem nav zinātniska 

darbinieka, bet studenta  statuss



Zinātnes un doktorantūras 
finansējums 

n kopprodukta daļa zinātnei 2007 gadā 0.63 %;
q valsts 0.35%
q privātais 0.28%

n kopējais zinātnes finansējums 87.9 milj LVL 
q valsts 48.5 milj LVL
q privātais 39.4 milj LVL

n augstskolu zinātnes īpatsvars finansējumā - 43%
n doktorantūras finansējums = bakalaurs*3
n daļa doktorantu studijas apmaksā paši
n doktorantu atbalsts no ESF



Pāreja uz nākošo studiju ciklu
Uz otro ciklu
n Tajā paša jomā tajā paša augstskolā – bez 

problēmām,
n citā augstskolā vai jomā – var būt: 

iestājeksāmeni, pieredze, papildus kursi

No otrā uz trešo ciklu 
apmēram 20% otrā cikla programmu nedod 
tiesības stāties doktorantūrā



Absolventu nodarbināmība
n Darba devēju iesaiste:

n vai I cikla beidzēji var strādāt ierēdniecībā?
q jā



Kvalifikāciju ietvarstruktūras 
izveide
n Ir: sagatavota, ciklu deskriptori kompetenču 

formā, katrs cikls raksturots ar kredītpunktu 
skaitu, apspriests ar ieinteresētajām pusēm 
– tas viss notika līdz 2005. gadam (!)

n Nav: oficiāli apstiprināta, ieviešana nav 
uzsākta, kvalifikācijas nav ievietotas 
ietvarstruktūrā, nav sertificēta kā saderīga 
ar Eiropas ietvarstruktūru

n Gaidām likumu un ESF atbalstu...



Vai kvalitātes nodrošināšana ir analizēta no 
Eiropas Standartu un vadlīniju viedokļa?

n Ir, apspriesta vairākos semināros 
iepriekšējos gados

n Secinājumi – ārējā kvalitātes nodrošināšana 
principā atbilst ESG, iekšējā nav balstīta uz 
studiju rezultātiem un nepārtraukto pilnveidi

n AI likuma projekts paredz ar ESG saskanīgas 
iekšējās kvalitātes sistēmas ieviešanu



Iekšējā kvalitātes nodrošināšana



Ārējā kvalitātes nodrošināšana

n Vai kvalitātes aģentūrai ir veikts ārējs 
novērtējums - nē

n Vai ir noteikts novērtēšanas datums jā?



Studentu iesaiste kvalitātes 
nodrošināšanā



Studentu iesaiste kvalitātes 
nodrošināšanā



Starptautiskā iesaiste kvalitātes 
nodrošināšanā



Diploma pielikums



Lisabonas konvencijas principi



Lisabonas konvencijas principi



Eiropas kredītpunktu sistēmas ieviešana



Eiropas kredītpunktu sistēmas ieviešana



Iepriekšējas izglītības atzīšana
(Recognition of Prior Learning,. RPL)
tajā skaitā neformālas un ikdienas izgl.

n Vai ir valstiski iedibinātas RPL  procedūras?
iepriekšējai formālai izglītībai – jā, neformālai – nē

n Vai ir valstiski iedibinātas procedūras? kredītpunktu 
piešķiršanai par iepriekšēju izgl. – nē

n Vai ir valstiski iedibinātas procedūras atsevišķu programmas 
komponentu aizstāšanai - ir, bet ne valstiski iedibinātas

n Cik lielā mērā iepriekšējās izgl. atzīšanas procedūras tiek 
lietotas praksē?
iepriekšējai formālai izglītībai – plaši, neformālai –maz



Elastīgi studiju ceļi



Kopīgie grādi



Mobilitāte
n Vai ir veikti attiecīgie labojumi noteikumos 

par vīzām, uzturēšanās un darba atļaujām?
Nē, bet ir  izveidota darba grupa

n Vai ir finansiāls atbalsts mobiliem 
studentiem un mācībspēkiem

jā, no ES programmām un daļēji no valsts
n Vai ārzemēs apgūti studiju periodi tiek atzīti?

jā, bet ne vienmēr ieskaitīti par tiem 
kursiem, par kuriem tos vajadzētu ieskaitīt

n vai mobiliem studentiem/ mācībspēkiem ir 
nodrošināta apmešanās?

n jā, bet tās kvalitāte prasa uzlabojumus



Mobilitāte
n Vai stipendijas ir portablas?

nē (jo pašu stipendiju ir ļoti maz)
n Vai kredīti ir portabli?

jā



nPaldies par līdzdalību!



Atvērts jautājums:

n kas ir lielākie šķēršļi un problēmas Boloņas 
procesa ieviešanā Latvijā?


