
Ieteikumi studiju kursu aprakstu atbilstības Augstskolu likuma 56.1 panta otrās daļas 

prasībām nodrošināšanai 
  

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra sadarbībā ar Studiju kvalitātes komisiju ir 

sagatavojusi ieteikumus studiju kursu aprakstu izstrādei, lai nodrošinātu to atbilstību Augstskolu 

likuma (AL) 56.1 panta otrajai daļai. Ņemot vērā, ka nav vienota parauga studiju kursa aprakstam, un 

rodas jautājumi par tā saturu un formu, AIKA izpētīja dažādus labās prakses piemērus un sagatavoja 

ieteikumus, kas varētu palīdzēt AII izstrādāt studiju kursa aprakstu atbilstoši likuma prasībām.  

Ieteikumi sniedz atbalstu novērtēšanas ekspertiem un Studiju kvalitātes komisijai studiju 

kursu satura un aprakstu novērtēšanai atbilstoši likuma prasībām.  

AII studiju kursu aprakstu formu un saturu var veidot saskaņā ar iekšēji izstrādāto kārtību, 

taču ir vēlams, lai Augstskolu likumā noteiktā obligāti ietveramā informācija būtu viegli 

identificējama un nepārprotama. Studiju kursu apraksti var saturēt arī jebkuru citu informāciju pēc 

AII ieskatiem, bet vēlams nepārsātināt tos, ņemot vērā, ka studiju kursa apraksts galvenokārt ir 

paredzēts informācijai studējošajiem, kā arī darba devējiem un citu AII darbiniekiem 

studējošo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču apzināšanai un atzīšanai. 

 

Pozīcija studiju kursa 

aprakstā 
Satura skaidrojums 

Studiju kursa 

nosaukums 
Norāda studiju kursa nosaukumu latviešu un angļu valodā. 

Studiju kursa 

atbildīgais 

(vadītājs),  un/vai 

studiju kursa 

izstrādātājs(-i) 

Norāda atbildīgo par studiju kursa saturu un īstenošanu.  

Studiju kursa 

īstenotājs(-i) 

Norāda studiju kursa mācībspēku(-s). Ja ir vairāki vai tiek piesaistīti 

vieslektori, norāda atbildīgo mācībspēku. Ja mācībspēks vēl nav 

zināms (piemēram, licencējamai studiju programmai), norāda studiju 

kursa izstrādātāju vai atbildīgo. 

Studiju kursa apjoms 

KP (ECTS) 

Norāda kredītpunktu (1 KP) skaitu un Eiropas Kredītu pārneses 

sistēmas kredītpunktu (1,5 ECTS) skaitu. 

Kontaktstundu skaits 

Norāda plānoto akadēmisko stundu skaitu, ņemot vērā, ka 1 KP ir 40 

akadēmiskās stundas studējošā darba (AL 1. panta 2. punkts), tostarp 

kontaktstundu skaitu un studējošo patstāvīgā darba stundu skaitu 

atkarībā no kontaktstundu obligātā procentuālā apjoma katrā no 

augstākās izglītības līmeņiem un veidiem.  

 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
(AL 56.1 panta otrās daļas 1. punkts) 

Norāda priekšzināšanas, kādām jābūt studējošajiem, lai apgūtu 

studiju kursu un sasniegtu studiju rezultātus. Var norādīt iepriekš 

apgūstamos studiju kursus, zināšanas, prasmes un kompetences, 

kādām jābūt, lai varētu sasniegt kursā plānotos studiju rezultātus. 

Studiju kursa 

(īstenošanas) mērķis 
(AL 56.1 panta otrās daļas 2. punkts) 

Mērķim jāatspoguļo studiju kursa īstenošanas nolūks. Studiju kursa 

mērķim jābūt saskaņotam ar studiju programmas mērķi.  

Plānotie studiju 

rezultāti 
(AL 56.1 panta otrās daļas 2. punkts) 

Studiju kursa rezultātiem  jābūt konkrētiem un pārbaudāmiem 

(demonstrējamiem), jāizriet no studiju kursa mērķa. Studiju kursam 

vēlams formulēt kredītpunktu apjomam atbilstošu studiju rezultātu 

skaitu.  Studiju rezultātiem jāatspoguļo zināšanas, prasmes un 

kompetences, kādas studējošais iegūst pēc studiju kursa apguves. 



Parasti studiju rezultātu formulējums sākas ar darbības vārdiem, 

piemēram, zina, spēj, prot, izprot u.tml. Katra studiju kursa mērķim un 

studiju  rezultātiem jābūt saistītiem ar studiju programmas mērķi un 

plānotajiem studiju rezultātiem.  

Studiju kursa saturs 
(AL 56.1 panta otrās daļas 3. punkts) 

Izklāsta studiju kursa rezultātu sasniegšanai plānotās tēmas vai 

aktivitātes. 

Studiju kursa 

kalendārs 
(AL 56.1 panta otrās daļas 3. punkts) 

Norāda studiju kursa īstenošanas semestri vai plānu, vai paredzēto 

apguves periodu. 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi 
(AL 56.1 panta otrās daļas 4. punkts) 

Apraksta studējošo patstāvīgā darba organizāciju un norāda 

uzdevumus. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas kritēriji 
(AL 56.1 panta otrās daļas 5. punkts) 

Studiju rezultātu vērtēšanas kritērijiem jābūt saistītiem ar studiju kursa 

mērķi, katru no studiju kursa rezultātiem un tiem jāraksturo studiju 

rezultātu sasniegšanas pakāpe. 

Obligātā literatūra 

Papildliteratūra 

Citi informācijas avoti 
(AL 56.1 panta otrās daļas 3. punkts) 

Obligātās literatūras sarakstam jābūt samērīgam ar studiju kursā 

iegūstamo kredītpunktu apjomu un studējošo patstāvīgajam darbam 

plānoto stundu skaitu. 

Ja obligātās literatūras saraksts ir apjomīgs, var norādīt nodaļas vai 

lappuses, kur lasāma studiju kursa studiju rezultātu sasniegšanai 

būtiskākā informācija. 

Literatūras avoti, kas studējošajiem var būt noderīgi studiju kursā, 

jānorāda pie papildliteratūras, tīmeklī atrodamā informācija 

(mājaslapas, datubāzes u.c.) jānorāda pie citiem informācijas avotiem. 

Vēlams literatūras sarakstu regulāri atjaunot ar jaunākajiem 

literatūras avotiem. 

 


