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Galveno izmaiņu salīdzinājums
MK noteikumi Nr. 407 Galvenās izmaiņas kopš 2019. gada 1.janvāra (MK noteikumi Nr. 793)

Akreditācijas procedūras ilgums 6 mēneši Novērtēšanas un akreditācijas procesi atdalīti – novērtēšanas ilgums 6 

mēneši, akreditācijas process 4 mēneši

Novērtēšanu var veikt AIC Novērtēšanu var veikt AIC vai cita Eiropas augstākās izglītības kvalitātes 

nodrošināšanas reģistrā iekļauta kvalitātes nodrošināšanas aģentūra

- Pirms novērtējuma veikšanas augstskola/ koledža ar AIC vai citu aģentūru 

paraksta līgumu (iespējams trīspusējais līgums)

Novērtēšanu veic 5 eksperti, novērtēšanā 

bez balsstiesībām var piedalīties LSA un 

LIZDA deleģēti novērotāji

Novērtēšanu veic ne mazāk kā 5 eksperti, novērtēšanā bez balsstiesībām 

piedalās LSA un LIZDA deleģēti novērotāji

Dokumenti tiek sniegti papīra un 

elektroniskā formā

Dokumenti tiek sniegti elektroniskā formā

Studiju virziena vērtēšanas kritēriji 9. 

pielikumā (tiek vērtēts katrs kritērijs)

Mainīti vērtēšanas kritēriji studiju virzienam un atbilstošajām studiju 

programmām (katrai studiju programmai tiek piešķirts vērtējums – izcili, labi, 

viduvēji, neapmierinoši)

Lēmumu par studiju virziena akreditāciju 

pieņem Studiju akreditācijas komisija un 

akreditācijas lapu paraksta IZM ministrs

Lēmumu par studiju virziena akreditāciju pieņem Studiju kvalitātes komisija un 

akreditācijas lapu paraksta Studiju kvalitātes komisijas priekšsēdētājs



Studiju 

virziena 

novērtēšana

Procedūras ilgums – 6

mēneši



Studiju virziena akreditācija

Procedūras ilgums – 4 mēneši



Vadlīniju nozīme

 saistošas visām AII, kuras studiju virziena novērtējumu vēlas veikt AIC

 mērķis sniegt strukturētu ietvaru pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai

 vadlīnijas nosaka pašnovērtējuma ziņojumā ietveramo informāciju, tās struktūru un vēlamo

formu

 pašnovērtējuma procesa mērķis AII ir iegūt vispusīgu un padziļinātu studiju virziena analīzi,

kas izmantojama turpmākai studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pilnveidei

 pašnovērtējuma procesa laikā AII veic analītisku un kritisku savas darbības izvērtējumu

studiju virziena ietvaros

 pašnovērtējuma ziņojums tiek sagatavots kā analītisks izziņas materiāls, un tas sastāv no

vērtēšanas kritēriju raksturojuma un analīzes, kas pamatoti ar konkrētiem piemēriem.

Pašnovērtējuma ziņojumā ietvertie kvantitatīvie rādītāji papildina AII veikto kvalitatīvo

analīzi

 Veicot savas darbības novērtēšanu, vērā jāņem ESG 1.daļa



Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma 

izstrādes vadlīnijas [1]



Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes 

vadlīnijas [2]
Studiju virziena novērtēšanas iesniegums un

pašnovērtējuma ziņojums jāiesniedz:

 elektroniskā formā un to paraksta ar 

drošu elektronisko parakstu saskaņā ar 
Elektronisko dokumentu likuma 

prasībām. 

 valsts valodā ar tulkojumu angļu valodā 

(citu organizāciju sniegto dokumentu 

tulkojumiem var norādīt atzīmi “darba 

tulkojums”).

Pēc studiju virziena novērtēšanas procesa
noslēguma pašnovērtējuma ziņojums (bez

pielikumiem) tiek publicēts Studiju virzienu

reģistrā (svr.aic.lv)



Studiju virziena

raksturojums
[II. Daļas 1. – 6. nodaļa]



Studiju virziena pārvaldība [1]

 izveides pamatojums un unikalitāte;

 Studiju virziena mērķi, atbilstība augstskolas/ koledžas darbības jomai, 

stratēģijai, tautsaimniecības attīstības vajadzībām u.c.;

 SVID analīze un attīstības plāni;

 pārvaldības struktūra, tās efektivitātes;

 Studējošo uzņemšanas prasības un sistēmas, atzīšanas procedūras;

 Studējošo snieguma vērtēšanā izmantotās metodes un procedūras;

 Akadēmiskā godīguma principi un ievērošanas mehānismi;

 Norāde uz publiski pieejamo informāciju.



Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas

efektivitāte [2]
 Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitātes novērtējums, piemēri

darbībām, kas nodrošina studiju programmu mērķu un rezultātu sasniegšanu,

nepārtrauktu studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pilnveidi,

attīstību un darbības efektivitāti;

 Studiju programmu izstrāde, pārskatīšanas sistēmas un procesi;

 Studējošo sūdzību un priekšlikumu iesniegšanas procedūras un/ vai sistēmas;

 augstskolas/ koledžas statistikas datu apkopošanas mehānismi (kādi dati un

cik regulāri tiek apkopoti, kā iegūtā informācija tiek izmantota studiju virziena

pilnveidei);

 ESG 1. daļā iekļauto standartu integrēšana. (kurš/-i no ESG 1. daļas
standartiem tiek uzskatīti kā izaicinājums un, kuriem tiek pievērsta pastiprināta

vērība).



Studiju virziena resursi un nodrošinājums [3]

 Sistēma studiju virziena un atbilstošo studiju programmu īstenošanai

nepieciešamā finanšu nodrošinājuma noteikšanai. Informācija par pieejamo

finansējumu;

 īstenošanai nepieciešamā infrastruktūra un materiāltehniskais nodrošinājumu;

 Sistēma un procedūras metodiskā un informatīvā nodrošinājuma pilnveidei
un iegādei;

Mācībspēku piesaiste, kārtība kvalifikācijas un darba kvalitātes

nodrošināšanai, statistika par mācībspēkiem;

 Studējošajiem pieejamā atbalsta sistēma.



Zinātniskā pētniecība un mākslinieciskā

jaunrade [4]
 zinātniskās pētniecības un/vai mākslinieciskās jaunrades virzienu raksturojums

un novērtējums, atbilstība augstskolas/ koledžas un studiju virziena mērķiem

un zinātnes un mākslinieciskās jaunrades attīstības līmenim;

 Zinātniskās pētniecības un/vai mākslinieciskās jaunrades sasaiste ar studiju

procesu;

 Starptautiskās sadarbības zinātniskajā pētniecībā un/ vai mākslinieciskajā

jaunradē;

Mācībspēku iesaiste zinātniskajā pētniecībā un/vai mākslinieciskajā

jaunradē;

 Studējošo iesaiste zināniskajā pētniecībā;

 Piemērotās inovāciju formas.



Sadarbība un internacionalizācija [5]

 Studiju virziena ietvaros īstenotā sadarbība ar dažādām Latvijas un ārvalstu

institūcijām;

 sistēma vai mehānismi ārvalstu studējošo un mācībspēku piesaistei;

 Studējošajiem piedāvātās prakses iespējas, nodrošinājums un darba

organizācija;

 Kopīgās studiju programmas (izveides pamatojums, partneraugstskolu izvēle).



Iepriekšējās novērtēšanas procedūrās saņemto 

rekomendāciju ieviešana [6]

Iepriekšēju novērtēšanas procedūru laikā saņemto rekomendāciju ieviešana un

sniegto rekomendāciju ietekme uz studiju kvalitāti vai procesu pilnveidi.

Novērtēšanas procedūras:

 studiju virziena akreditācijas;

 Atbilstošu studiju programmu licencēšanas;

 Izmaiņu novērtēšanas akreditētā studiju virzienā;

 studiju programmas iekļaušanas studiju virziena akreditācijas lapā



Studiju programmu

novērtēšana studiju virziena

atvaros
[III. Daļas 1. – 4. nodaļa]



Studiju programmas raksturojums [1]

 Studiju programmas parametri;

 Statistikas dati par studējošajiem, to dinamika;

 par studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, profesionālās
kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas mērķu un

uzdevumu, studiju rezultātu, kā arī uzņemšanas prasību savstarpējā

sasaiste.



Studiju saturs un īstenošana [2]

 Studiju kursu/ moduļu satura aktualitātes un atbilstības nozares, darba tirgus

vajadzībām un zinātnes tendencēm;

 studiju kursos/ moduļos iekļautās informācijas, sasniedzamo rezultātu, izvirzīto

mērķu u.c. rādītāju savstarpējās sasaistes, studiju kursu/ moduļu mērķu

sasaistes ar studiju programmas mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem;

 studiju īstenošanas metodes (tajā skaitā vērtēšanas);

 studējošo prakšu uzdevumu sasaistes ar studiju programmā

sasniedzamajiem studiju rezultātiem;

 Studējošo noslēgumu darbu tēmu aktualitāte;

 Studējošo, absolventu, darba devēju atgriezeniskā saite;

 Studējošo ienākošā un izejošā mobilitāte.



Studiju programmas resursi un 

nodrošinājums [3]

 Resursu un nodrošinājuma atbilstība studiju programmas īstenošanas

nosacījumiem un studiju rezultātu sasniegšanai;

 Studiju un zinātnes bāzes, tajā skaitā resursu, kuri tiek nodrošināti

sadarbības ietvaros ar citām zinātniskajām institūcijām un augstākās

izglītības iestādēm, novērtējums (attiecināms uz doktora studiju

programmām).



Mācībspēki [4]

Mācībspēku sastāva izmaiņas, to ietekme uz studiju kvalitāti;

Mācībspēku kvalifikācijas atbilstības studiju programmas īstenošanas

nosacījumiem un normatīvo aktu prasībā;

 Informācija par doktora studiju programmas īstenošanā iesaistītā

akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju skaitu pārskata periodā,

pievienojot svarīgāko publikāciju sarakstu, kas publicētas žurnālos, kuri tiek

indeksēti datubāzēs Scopus vai WoS CC. Sociālajās zinātnēs un

humanitārajās un mākslas zinātnēs var papildus skaitīt zinātniskās

publikācijas žurnālos, kas tiek indeksēti ERIH+ (ja piemērojams);

 Informācija par doktora studiju programmas īstenojošā iesaistītā

akadēmiskā personāla iesaisti pētniecības projektos;

 Mācībspēku sadarbības novērtējuma.



Pašnovērtējuma ziņojuma un ekspertu

grupas kopīgā atzinuma vadlīniju sasaiste



Studiju virziena akreditācijas termiņi

6 gadi
- Nevienai no studiju virzienā iekļautajām studiju programmām nav 
neapmierinošs vērtējums;

- Studiju virziena novērtējumā nav konstatēti būtiski trūkumi

- Konstatēti trūkumi un nepilnības, kas novēršami studiju virziena 
akreditācijas termiņa ietvaros;

- Jaunam studiju virzienam lēmumu par akreditāciju uz 2 gadiem var 
pieņemt ne vairāk kā 2 reizes pēc kārtas;

- Ja studiju virziens iepriekš ticis akreditēts, tad lēmumu par akreditāciju uz 
2 gadiem var pieņemt ne vairāk kā 1 reizi pēc kārtas

2 gadi

Atteikums 
akreditēt

- Konstatētie trūkumi nav novēršami studiju virziena akreditācijas termiņa ietvaros;

- Divām vai vairākām studiju virzienā iekļautajām studiju programmām ir 

neapmierinošs vērtējums;

- Neizpildās nosacījumi 2 vai 6 gadu akreditācijas termiņam.



Kā ievērot vadlīnijas un kā tās palīdz 

augstskolai?

 Novērtējums

 Analīze, kas balstīta datos

 Tekstam jābūt konkrētam

 Pielikumos jāpievieno informācija, kas palīdz

izprast novērtējumu

 Jābūt paškritiskiem



Paldies par uzmanību!
Ilva.grigorjeva@aic.lv

Detalizēta informācija www.aika.lv (AIKA – normatīvie akti) 

mailto:Ilva.grigorjeva@aic.lv
http://www.aika.lv/

