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Vai Latvijā iespējamas  

kopīgas studiju programmas? 

Jā, jo grozījumi Augstskolu likumā stājušies spēkā no 2011. 

gada 1. augusta: 

55.1 pants. Kopīgā studiju programma 

(1) Augstskola ir tiesīga kopā ar partnerinstitūciju, kas var būt 

cita akreditēta augstskola Latvijā vai attiecīgas valsts 

atzīta augstskola ārvalstī (turpmāk - partnerinstitūcija), 

izstrādāt studiju programmu un piedalīties tās īstenošanā 

(turpmāk - kopīgā studiju programma), noslēdzot par to 

attiecīgu rakstveida vienošanos. 
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Prasības  

• visu partneru programmas daļas ir vienāda līmeņa 

(piemēram, maģistra) 

• katrs partneris īsteno ne mazāk kā 1/10 daļu no 

programmas 

• partneriem ir vienotas prasības programmas īstenošanai, 

grādu un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanai, un tā ir 

vienota programma 

• ir kopīgi izveidota programmas kvalitātes nodrošināšanas 

sistēma 
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Prasības (turpinājums)  

• ir nodrošināta studējošo mobilitāte, kas ļauj apgūt 

programmas daļu arī vienā vai vairākās partnerinstitūcijās 

• ir nodrošināta akadēmiskā personāla mobilitāte 

• piešķiramais grāds atbilst Latvijas normatīvajos aktos 

noteiktajai sistēmai 

• ir noteikts kopīgi izsniedzamā diploma, kā arī diplomam 

pievienotā pielikuma saturs 
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Šīs likumā noteiktās prasības ir vērstas uz  

kvalitātes nodrošināšanu 
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Kā uzsākt? 

• Jāsaņem licence 

• Licencēšanai ir [gandrīz] tie paši nosacījumi, kas citām 

studiju programmām Latvijā 

• Ārvalsts augstskolas īstenotā kopīgās programmas daļa 

atzīstama attiecīgajā ārvalstī noteiktajā kārtībā 

• Par ārvalsts augstskolu jāiesniedz apliecinājums IZM, ka 

tā ir atzīta attiecīgajā valstī 
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Kopīgais diploms 

• Kopīgajā programmā augstskola ir tiesīga izsniegt: 

– augstskolas un tās partnerinstitūciju kopīgu diplomu, 

kura saturu un formu nosaka Ministru kabinets 

– augstskolas diplomu par iegūto augstāko izglītību 

 

• Pagaidām nav MK noteikumu par kopīgo diplomu! 
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“Case study” 1 

• 16.02.2012. RTU saņēma licenci kopīgai četru 

augstskolu programmai: 

 

– Maģistra akadēmisko studiju programma 

– „Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība” 

– „Logistics and Supply Chain Management” 

– Studiju valoda – angļu 

– 120 ECTS  
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Partneri 

• Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija 

• Autonomous University of Barcelona, Spānija 

• University of Leoben, Austrija 

• University of Applied Science of Wildau, Vācija 

 

• Izveidota programmas apvienotā vadības komiteja (Joint Management 

Committee), kurā ir pa diviem pārstāvjiem no katras universitātes 
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Programmas struktūra 
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Diploms 

• Tiks izsniegts kopīgais diploms, ko visu 4 

partneruniversitāšu vārdā izsniedz konsorcija 

koordinējošā universitāte Autonomous University of 

Barcelona 

 

• Studenti, kas ir izvēlējušies RTU specializāciju, papildus 

kopīgajam diplomam saņem RTU maģistra diplomu 
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“Case study” 2 

• RTU noslēgusi vienošanās ar divām ASV universitātēm 

– Wayne State University 

– University at Buffalo 

• Uzsākta kopīgu programmu veidošana inženierzinātnēs 

• Abās paredzēts studiju pirmais posms RTU un 

noslēgums ASV (3 + 2 un 1 + 1) 

• Diplomus izsniegs abas universitātes 
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“Case study” 3  

• RTU jau 20 gadus īsteno kopīgu MBA studiju 

programmu ar ASV un Kanādas universitātēm 

– University at Buffalo 

– University of Ottawa 

• Būtiska kvalitātes kontrole no partneru puses 

• Diplomus izsniedz RTU, savukārt UB un uOttawa 

izsniedz sertifikātu 

• Sasniegta visaugstākā līmeņa studiju kvalitāte 
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Jā, kopīgas programmas ceļ 

studiju kvalitāti, ja 

• Partneri ir rūpīgi izvēlēti 

• Partneriem ir kopēji mērķi 

• Ir nepārtraukta sadarbība programmas īstenošanas laikā 

• Sadarbība ir gan administrācijas, gan akadēmiskajā līmenī 

• Darbojas kopēja kvalitātes vadība 
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Paldies par jūsu uzmanību! 

Jautājumi?  

15 


