Noteikumi par pēcnovērtējuma aktivitātēm
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.407
,,Augstskolu, koledžu un studiju
virzienu akreditācijas noteikumi”
2.1.apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:
1.1. augstskolas un koledžas informē Akadēmiskās informācijas centru (turpmāk – Centrs) par
veiktajām darbībām studiju virziena akreditācijas procesā konstatēto trūkumu novēršanā un
studiju virzienu novērtēšanas komisijas (turpmāk – studiju virzienu ekspertu grupa) sniegto
rekomendāciju ieviešanā;
1.2. Centrs iepazīstas ar augstskolas un koledžas veiktajām darbībām studiju virziena
pilnveidei, un informē Studiju akreditācijas komisiju.
2. Šo noteikumu izpildi nodrošina Centra Akreditācijas departaments, kas turpmāk tekstā saukts
- Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (turpmāk – Aģentūra).
3. Aģentūra savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
II. Kārtība, kādā iesniedz un izskata rekomendāciju ieviešanas plānu
4. Trīs mēnešu laikā no lēmuma par studiju virziena akreditāciju pieņemšanas augstskola vai
koledža elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: aika@aic.lv, iesniedz Centrā plānu
par studiju virziena ekspertu grupas sniegto rekomendāciju ieviešanu (turpmāk – plāns)
atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.
5. Plāna sagatavošanā, ja nepieciešams, augstskola vai koledža var lūgt Centra darbinieka
(novērtēšanas koordinatora), kurš piedalījies studiju virziena akreditācijas procesa
koordinēšanā, konsultāciju par plāna izstrādi.
6. Mēneša laikā no šo noteikumu 4.punktā norādītā plāna saņemšanas Aģentūra iepazīstas ar
augstskolas vai koledžas iesniegto plānu un nepieciešamības gadījumā lūdz augstskolu vai
koledžu to precizēt.
III. Kārtība, kādā iesniedz un izskata rekomendāciju ieviešanas pārskatu
7. Augstskola vai koledža elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: aika@aic.lv,
iesniedz Centrā pārskatu par studiju virziena ekspertu grupas sniegto rekomendāciju ieviešanu
(turpmāk – pārskats) atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam šādā termiņā:
7.1. ja studiju virziens akreditēts uz diviem gadiem – sešu mēnešu laikā no lēmuma par studiju
virziena akreditāciju pieņemšanas;
7.2. ja studiju virziens akreditēts uz sešiem gadiem – divpadsmit mēnešu laikā no lēmuma par
studiju virziena akreditāciju pieņemšanas.

8. Pārskata sagatavošanā, ja nepieciešams, augstskola vai koledža var lūgt Centra darbinieka
(novērtēšanas koordinatora), kurš piedalījies studiju virziena akreditācijas procesa
koordinēšanā, konsultāciju.
9. Aģentūra mēneša laikā no šo noteikumu 7.punktā norādītā pārskata saņemšanas iepazīstas ar
augstskolas vai koledžas veiktajām darbībām studiju virziena pilnveidei, kā arī citu informāciju
par studiju īstenošanu attiecīgajā studiju virzienā. Ja konstatēti būtiski trūkumi, Aģentūra par to
informē Studiju akreditācijas komisiju, kas var lemt par studiju virziena akreditācijas statusu.
IV. Informatīvie pasākumi
10. Aģentūra reizi gadā augstskolām un koledžām organizē seminārus par rekomendāciju
ieviešanas procesu.
11. Šo noteikumu 1. un 2.pielikums ir pieejams tīmekļvietnē http://www.aika.lv.
12. Augstskolu un koledžu iesniegtos rekomendāciju ieviešanas pārskatus publicē Studiju
virzienu reģistrā.
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1.pielikums

STUDIJU VIRZIENA EKSPERTU GRUPAS
REKOMENDĀCIJU IEVIEŠANAS PLĀNS1

Augstskola/koledža _____________________________________________________________________________________________________________
(Augstskolas/koledžas nosaukums)
Studiju virziens ________________________________________________________________________________________________________________
(Studiju virziena nosaukums, akreditācijas lēmuma Nr., datums)

Nr.
p.k.
1

2
3
4

1

Ekspertu grupas rekomendācija

Augstskolas/
koledžas aktivitāte

lūdzam norādīt precīzu ekspertu lūdzam sniegt skaidrojumu / aprakstu, kā
rekomendācijas
formulējumu tiek izpildīta ekspertu rekomendācijas
īstenošana
studiju virzienam
ja rekomendācija netiks ņemta vērā, lūdzam
sniegt pamatojumu

lūdzam norādīt precīzu ekspertu
rekomendācijas
formulējumu
katrai
studiju
programmai,

Iesniedz trīs mēnešu laikā no lēmuma par studiju virziena akreditāciju pieņemšanas dienas

Sasniedzamais
rezultāts

Ieviešanas
termiņš

lūdzam
norādīt
plānotos
sasniedzamos
rezultātus

lūdzam
norādīt
termiņu (var arī
norādīt
starptermiņus, ja
rekomendāciju
plānots ieviest pa
posmiem)

Atbildīgā
persona (vārds,
uzvārds, amats)

norādot studiju
nosaukumu

programmas

5
xx

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(Augstskolas rektora/koledžas direktora paraksts, paraksta atšifrējums)
20___. gada _____. __________________

Sagatavoja: ______________________________________________________________________________________________________________________
(Paraksts, vārds, uzvārds, amats, tālruņa nr., e-pasts)
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2.pielikums

STUDIJU VIRZIENA EKSPERTU GRUPAS
REKOMENDĀCIJU IEVIEŠANAS PĀRSKATS2

Augstskola/koledža _____________________________________________________________________________________________________________
(Augstskolas/koledžas nosaukums)
Studiju virziens ________________________________________________________________________________________________________________
(Studiju virziena nosaukums, akreditācijas lēmuma Nr., datums)

Nr.
p.k.

Ekspertu grupas
rekomendācija

1

lūdzam norādīt precīzu
ekspertu
rekomendācijas
formulējumu
studiju
virzienam

2
3
4

Augstskolas/
koledžas aktivitāte

Sasniedzamais rezultāts

lūdzam sniegt skaidrojumu/ lūdzam norādīt plānotos
aprakstu, kā tiek izpildīta sasniedzamos rezultātus
ekspertu
rekomendācijas
īstenošana
ja rekomendācija netiks
ņemta vērā, lūdzam sniegt
pamatojumu

Plānotais ieviešanas
termiņš

Sasniegtais rezultāts pārskata
iesniegšanas dienā, turpmākā
rīcība rekomendāciju ieviešanai

lūdzam norādīt termiņu
(var
arī
norādīt
starptermiņus,
ja
rekomendāciju plānots
ieviest pa posmiem)

lūdzam norādīt sasniegtos
rezultātus, atzīmējot, vai
rekomendācija ieviesta pilnībā vai
turpinās ieviešana, kāda būs
turpmākā rīcība, ja rekomendācija
nav ieviesta pilnībā

lūdzam norādīt precīzu
ekspertu
rekomendācijas

Iesniedz sešu mēnešu laikā no lēmuma par studiju virziena akreditāciju pieņemšanas dienas, ja studiju virziens akreditēts uz diviem gadiem;
Iesniedz 12 mēnešu laikā no lēmuma par studiju virziena akreditāciju pieņemšanas dienas, ja studiju virziens akreditēts uz sešiem gadiem
2

5

formulējumu katrai studiju
programmai,
norādot
studiju
programmas
nosaukumu
5
xx

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(Augstskolas rektora/koledžas direktora paraksts, paraksta atšifrējums)
20___. gada _____. __________________

Sagatavoja: ______________________________________________________________________________________________________________________
(Paraksts, vārds, uzvārds, amats, tālruņa nr., e-pasts)
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