
Dalība starptautiskās 
organizācijās un projektos

 

Kontaktinformācija:
Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra
E-pasts: aika@aic.lv
Tālrunis: (+371) 67 225 155

www.aika.lv

Akadēmiskās informācijas centrs

Augstākās Augstākās 
izglītības izglītības 
kvalitātes kvalitātes 
aģentūraaģentūra

Pilntiesīgs biedrs Eiropas Asociācijā 
kvalitātes nodrošināšanai augstākajā 
izglītībā (ENQA), kopš 07.2018.

AIKA iekļauta Eiropas uzticamo 
aģentūru tīklā Eiropas Kvalitātes 
nodrošināšanas reģistrā augstākai 
izglītībai (EQAR), 12.2018.

Starptautiskais augstākās izglītības 
kvalitātes nodrošināšanas aģentūru 
tīkls, 2015.

Pilntiesīgs biedrs Centrāleiropas un 
Austrumeiropas kvalitātes 
nodrošināšanas aģentūru tīkla 
(CEENQA), 05.2016. Savukārt kopš 
05.2018. CEENQA valdē. 

Eiropas akreditācijas konsorcijs, 2017.

CHEA Internacionālās kvalitātes 
grupas biedrs, kuru vada ASV 
Augstākās izglītības akreditācijas 
padome (Council for Higher 
Education Accreditation - CHEA), 
2018. 

Sadarbībā ar Francijas un Lietuvas projekta 
partneriem īsteno Twinning projektu “Support to 
strengthening the higher education system in 
Azerbaijan”/“Atbalsts augstākās izglītības 
sistēmas stiprināšanai Azerbaidžānā” ar mērķi 
stiprināt Azerbaidžānas augstākās izglītības 
sistēmu, saskaņojot to ar kompetencēs balstītu 
pieeju izglītībai, 04.2018. – 04.2020.

CEENQA projekta “Quality Assurance System in 
Ukraine: Development on the base of ENQA
standards and guidelines” (QUAERE)/ “Kvalitātes 
nodrošināšanas sistēma Ukrainā: tās attīstība, 
balstoties uz Standartiem un vadlīnijām 
kvalitātes nodrošināšanā Eiropas Augstākās 
izglītības telpā (ESG)” ietvaros koordinēja studiju 
programmu novērtēšanas procedūras Sumi 
Valsts Universitātē, Ukrainā, 05.2018.

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts 
“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību 
izpildei”, lai pilnveidotu aģentūras darbību un 
iekļautos Eiropas augstākās izglītības kvalitātes 
nodrošināšanas reģistrā (EQAR), tādējādi 
nodrošinot aģentūras uzticamību un vispārēju 
atzīšanu starptautiskā līmenī, 03.2016. – 09.2019.



Par AIC un AIKA

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) kopš 2015. 
gada saskaņā ar Augstskolu likumā noteiktu valsts 
deleģējumu ir augstākās izglītības kvalitātes 
nodrošināšanas institūcija Latvijā. Lai nodalītu 
augstākās izglītības kvalitātes kontroli no pārējām 
AIC funkcijām, tika izveidots departaments 
“Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra” (AIKA).

AIKA darbojas atbilstoši Standartiem un vadlīnijām 
augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai 
Eiropas augstākās izglītības telpā.  

augstskolu/ koledžu un studiju virzienu akreditācija;

studiju programmu licencēšana;

studiju virzienu kvalitātes monitorings;

sistēmas līmeņa analīze un pētījumi;

dalība ar ārējās kvalitātes nodrošināšanu saistītos 
projektos;

sabiedrības informēšana par novērtēšanas 
rezultātiem;

informācija un atbalsts augstskolām/ koledžām un 
citām iesaistītajām pusēm;

metodiku un vadlīniju izstrāde;

dalība starptautiskajos tīklos un organizācijās ārējās 
kvalitātes nodrošināšanai.

AIKA darbības
pamatprincipi

AIKA funkcijas

Kompetence
augsti kvalificēti darbinieki un 
plašs profesionālu gan vietējo, gan 
ārvalstu ekspertu tīkls;

Objektivitāte
neatkarīga, caurspīdīga un 
objektīva darbība atbilstoši  
Standartiem un vadlīnijām 
kvalitātes nodrošināšanai Eiropas 
augstākās izglītības telpā;

Sadarbība
efektīva sadarbība ar augstākās 
izglītības kvalitātes nodrošināšanā 
iesaistītajām pusēm vietējā un 
starptautiskajā mērogā.

AIKA vīzija

AIKA veiktie novērtējumi
2016. – 2018. gados

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra ir uzticama un 
starptautiski atzīta, tā veicina nepārtrauktu augstākās 
izglītības kvalitātes pilnveidi Latvijā un iesaistās Eiropas 
un globālās augstākās izglītības kvalitātes 
nodrošināšanas telpas procesos.

Iesaistītie eksperti
Kopā novērtējumos tika iesaistīts 321 eksperts, no tiem 
274 Latvijas un 47 ārvalstu eksperti:

Izvērtējums

Augstākās izglītības iestāžu izvērtējums

Studiju virzienu akreditācija

Studiju programmu licencēšana

Izmaiņu izvērtējums studiju virzienos
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1

1
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35

2017

-
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2018

-

-
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20

Kopā
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Augstākās izglītības iestāžu novērtējums

Studiju virzienu akreditācija

Studiju programmu licencēšana

Izmaiņu novērtējums studiju virzienos
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