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APSTIPRINU 

nodibinājuma ,,Akadēmiskās informācijas centrs” 

 valdes priekšsēdētāja Baiba Ramiņa 

Rīga, 2021. gada 10. februārī 

 

SASKAŅOJU 

nodibinājuma ,,Akadēmiskās informācijas centrs” 

 Akreditācijas departamenta vadītāja Jolanta Silka 

Rīga, 2021. gada 10. februārī 

 

 

Vadlīnijas ziņojuma izstrādei 

 par licencētas studiju programmas iekļaušanu studiju virziena akreditācijas lapā 

 

Vadlīnijas ziņojuma izstrādei par licencētas studiju programmas iekļaušanu studiju virziena 

akreditācijas lapā (turpmāk – vadlīnijas) ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 

11. decembra noteikumu Nr. 793 “Studiju virziena atvēršanas un akreditācijas noteikumi” 2.5. 

un 13. punktu.  

Vadlīniju mērķis ir sniegt augstskolām/ koledžām1 strukturētu ietvaru iesnieguma un 

ziņojuma par licencētas studiju programmas iekļaušanu studiju virziena akreditācijas lapā 

(turpmāk – ziņojums) sagatavošanai. Ievērojot, ka šī procedūra ir priekšnosacījums studiju 

programmas iekļaušanai akreditācijas lapā, ziņojumā iekļauj šādu informāciju: 

• studiju programmu licencēšanas ietvaros ekspertu grupas sniegto rekomendāciju 

izpildes progresu; 

• Studiju kvalitātes komisijas licencēšanas ietvaros sniegto rekomendāciju izpildes 

progresu; 

• informāciju, kas iekļaujama ziņojumā, lai studiju programmu novērtētu atbilstoši MK 

noteikumu Nr. 793 16. punktā noteiktajām prasībām.  

Vadlīnijas nosaka iesniegumā un ziņojumā ietveramo informāciju, tā struktūru un formu, lai 

augstskolas/ koledžas sagatavotu nepieciešamos dokumentus novērtēšanas procedūrai par 

licencētas studiju programmas iekļaušanu studiju virziena akreditācijas lapā. Vienotu 

vadlīniju ievērošana atvieglos darbu gan augstskolām/ koledžām ziņojuma izstrādes procesā, 

gan ekspertiem vērtēšanas procesā.  

Ziņojumu izstrādā: 

• vadlīnijās noteiktajā secībā, pamatojot izteiktos apgalvojumus un sniedzot atsauces 

un piemērus; 

• ievērojot gan valsts valodas, gan angļu valodas literārās un gramatikas normas, 

juridisko un akadēmisko terminoloģiju; 

                                                 
1 Šajā dokumentā lietotais termins “augstskola/ koledža” ir attiecināms uz visām Augstskolu likumā minētajām 
augstākās izglītības un zinātnes institūcijām, kas īsteno akadēmiskās un profesionālās studiju programmas, kā arī 
nodarbojas ar zinātni, pētniecību un māksliniecisko jaunradi (universitātes, augstskolas, akadēmijas, institūti un 
koledžas). 



2 

 

• novērtējot progresu kopš studiju programmas licencēšanas un norādot nākotnes 

plānus, projektus un perspektīvas. 

 

Ja studiju programma tiek īstenota tālmācības studiju formā vai filiālēs, nepieciešams papildus 

sniegt analīzi atbilstoši tālmācības studiju formas un/vai filiāļu specifikai.  

Augstskolai/ koledžai ir pienākums sniegt tikai pārbaudāmas ziņas, un tai jābūt gatavai 

ekspertu vizītes laikā sniegt pierādījumus un norādīt faktus, kas apliecina ziņojumā minēto.  

Iesniegumu un ziņojumu iesniedz: 

• 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” un tam nav nepieciešams 

notariāls apliecinājums). Strīdu gadījumā noteicošie ir valsts valodā iesniegtie 

dokumenti. 

Pēc novērtēšanas procesa noslēguma, ziņojums (bez pielikumiem) tiek publicēts E-platformā 

(https://eplatforma.aika.lv). 

 

Vadlīniju struktūra: 

Iesniegums 

I. Informācija par studiju virzienu 

II. Studiju programmas raksturojums 

1. Studiju programmas raksturojošie parametri 

2. Studiju programmas aktualitāte 

3. Resursi un nodrošinājums 

4. Studiju programmas licencēšanā saņemto rekomendāciju ieviešana  

III. Pielikumi 

IV. Pielikumu paraugi 

https://eplatforma.aika.lvb/
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(uz augstskolas/ koledžas veidlapas) 

 

IESNIEGUMS 

Rīgā 

 

Datums. Dokumenta numurs 

Akadēmiskās informācijas centram 

 

Iesniegums par licencētas studiju programmas “…” iekļaušanu akreditētā studiju virzienā “…” 

 

Augstskolas/ koledžas nosaukums  

Izglītības iestāžu reģistra reģistrācijas apliecības 

numurs 

 

Augstskolas/ koledžas juridiskā adrese  

Studiju programmas nosaukums  

Studiju programmas licencēšanas datums  

Studiju programmas īstenošanas uzsākšanas 

datums 

 

Studiju virziena nosaukums  

Studiju virziena akreditācijas termiņš  

Persona, kuru augstskola/ koledža pilnvarojusi 

kārtot ar šo novērtēšanu saistītos jautājumus 

Vārds, Uzvārds, 

akadēmiskais/zinātniskais grāds, 

amats, e-pasts un kontakttālrunis) 

 

 

Apliecinu, ka iesniegums un ziņojums licencētas studiju programmas iekļaušanai studiju virziena 

akreditācijas lapā, uzskatāms par apņemšanos ievērot nosacījumus un pienākumus, kas noteikti 

Metodikā licencētas studiju programmas iekļaušanai studiju virziena akreditācijas lapā un tajā 

minētajās vadlīnijās un tiesību aktos. 

 

 

Rektors vai koledžas direktors 

Vārds, Uzvārds, paraksts 
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I. INFORMĀCIJA PAR STUDIJU VIRZIENU 

Pamatinformācija par studiju virzienu, ietverot šādus punktus: 

− studiju virziena mērķi un uzdevumi; 

− studiju virzienā iekļautās studiju programmas; 

− analīze par studiju virziena akreditācijas lapā iekļaujamās studiju programmas atbilstību 

studiju virzienam. 

II. STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS 

1. Studiju programmas raksturojošie parametri  

1.1. Studiju programmas parametri (norādīt tikai tos parametrus, kuri attiecas uz studiju 

programmu). 

1. Studiju programmas nosaukums  

2. Studiju programmas nosaukums angļu 

valodā 

 

3. Studiju programmas kods saskaņā ar 

Latvijas izglītības klasifikāciju 

 

4. Studiju programmas zinātnes nozare  

(attiecināms uz doktora studiju 

programmām) 

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 

23. janvāra noteikumiem Nr. 49 

“Noteikumi par Latvijas zinātnes 

nozarēm un apakšnozarēm” 

5.  Studiju programmas veids Piemērs: Profesionālā bakalaura studiju 

programma 

6.  Iegūstamais kvalifikācijas līmenis 

(NKI/EKI) 

 

7.  Studiju programmas apjoms (KP, 

rekomendējoši arī ECTS) 

 

8.  Īstenošanas forma, veids, ilgums (ja nepilni gadi, norādīt mēnešos) un īstenošanas valoda 

 pilna laika klātiene Piemērs: 4 gadi 

un 6 mēneši 

Piemērs: Latviešu un 

angļu 

 pilna laika neklātiene   

 nepilna laika klātiene   

 nepilna laika neklātiene   

 Nepilna laika tālmācība   

9. Īstenošanas vieta Ja programma tiek īstenota arī filiālēs, 

jānorāda gan īstenošanas vieta, gan 

atsauce uz pielikumu, kur sniegta 

informācija par filiāles darbību 

10. Uzņemšanas prasības  

11. Piešķiramais grāds, profesionālā 

kvalifikācija vai grāds un profesionālā 

kvalifikācija, t.s. specializācija (ja 

piemērojams)  
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12. Profesijas  standarts, tā apstiprināšanas gads 

(ja piemērojams) 

 

16. Studiju programmas noslēgumā paredzētais 

noslēguma pārbaudījums 

Piemērs: eksāmens vai kvalifikācijas 

darbs utt. 

17. Studiju programmas direktors/-e Vārds, uzvārds, grāds 

Ja, atkarībā no uzņemšanas prasībām, tiek piešķirts atšķirīgs grāds un/vai kvalifikācija, ir 

atšķirīgs studiju ilgums vai studiju programmas apjoms kredītpunktos, jāaizpilda zemāk esošā 

tabula (par katru variantu atsevišķi). 

Apjoms kredītpunktos  

Studiju ilgums gados  

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija  

Uzņemšanas prasības   

1.2 Studiju programmas mērķis  

1.3. Studiju programmas uzdevumi 

1.4. Sasniedzamie studiju rezultāti 

Ja studiju virziena ietvaros tiek īstenota kopīgā studiju programma, tad novērtēšanas 

ietvaros tiek izvērtēta novērtējamās augstskolas/ koledžas īstenotā kopīgās studiju programmas 

daļa. 

Pielikumā pievienot tabulu par kopīgo studiju programmu (rekomendējošās formas paraugs 1. 

pielikumā). 

2. Studiju programmas aktualitāte 

2.1.Īss studiju programmas raksturojums, tajā skaitā norādot: 

2.1.1.  tās izveides pamatojumu, atbilstību  nozares tendencēm Latvijā, Eiropas 

Savienībā un pasaulē, 

2.1.2. satura izklāstu, 

2.1.3. kopš studiju programmas licencēšanas studiju programmā veikto izmaiņu 

uzskaitījumu un pamatojumu. 

2.1.4. statistikas datus par studējošajiem studiju programmā un salīdzinājuma pret 

plānoto studējošo skaitu licencēšanas procedūras ietvaros analīzi un novērtējumu 

(analizējot, atsevišķi izdalīt dažādas studiju formas, veidus, valodas). 

2.1.5. absolventu nodarbinātības perspektīvas. 

Pielikumā pārskatāmā formā pievienot statistikas datus par studējošajiem kopš studiju 

programmas īstenošanas uzsākšanas (turpmāk - pārskata periodā) (rekomendējošās formas 

paraugs 2. pielikumā). 

3. Resursi un nodrošinājums 

3.1. Studiju bāzes, zinātnes bāzes (ja attiecināms), informatīvās bāzes (tai skaitā bibliotēkas), 

materiāli tehniskās bāzes un finansiālās bāzes raksturojums un novērtējums par atbilstību studiju 
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programmas īstenošanas nosacījumiem un studiju rezultātu sasniegšanas nodrošināšanu, un veiktajām 

izmaiņām kopš studiju programmas īstenošanas uzsākšanas, to ietekmi uz studiju kvalitāti. 

3.2. Pārskata periodā mācībspēku2 sastāva un kvalifikācijas izmaiņu analīze un šo izmaiņu 

novērtējums (ietekme uz studiju kvalitāti, īstenošanas nosacījumiem un atbilstība normatīvo aktu 

prasībām). 

Pielikumā pievienot: 

• tabulu (rekomendējoši Excel formā), kurā sniegta pamatinformācija par studiju programmas 

īstenošanā iesaistītajiem mācībspēkiem, norādot to grādu/ kvalifikāciju, ievēlēšanas statusu 

augstskolā/ koledžā, studiju kursus, kuru īstenošanā tie piedalās un valsts valodas un svešvalodas 

(ja piemērojams) zināšanu apliecinājumu.  

• studiju programmai no jauna piesaistīto mācībspēku biogrāfijas (Curriculum Vitae Europass 

formātā). 

• statistikas datus par mācībspēku ienākošo un izejošo mobilitāti pārskata periodā 

3.3. Maģistra vai doktora studiju programmu gadījumā norādīt un sniegt pamatojumu, vai grādu 

piešķiršana balstīta attiecīgās zinātnes nozares vai mākslinieciskās jaunrades jomas sasniegumos un 

atziņās.  

4. Studiju programmas licencēšanā saņemto rekomendāciju 

ieviešana  

4.1. Studiju programmas licencēšanas ekspertu sniegto rekomendāciju ieviešanas plāna izpildes un 

sniegto rekomendāciju ietekmes uz studiju kvalitāti vai procesu pilnveidi studiju programmā 

novērtējums. 

Pielikumā pievienot pārskatu par rekomendāciju izpildi (rekomendējošās formas paraugs 3. 

pielikumā). 

Pielikumā pievieno informāciju par veiktajiem uzlabojumiem, kas izriet no ekspertu un studiju 

kvalitātes komisijas (ja piemērojams) sniegtajām rekomendācijām studiju programmas 

licencēšanas ietvaros (piemēram, eksperti snieguši rekomendācijas studiju kursu aprakstu 

pilnveidei – tiek pievienoti pilnveidotie studiju kursu apraksti un šajā nodaļā norādīts, kādi 

pilnveides darbi studiju kursu aprakstos veikti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Šajā dokumentā lietotais termins “mācībspēki” ir attiecināms uz attiecīgās augstskolas/ koledžas akadēmisko 
personālu un viesprofesoriem, asociētajiem viesprofesoriem, viesdocentiem, vieslektoriem un viesasistentiem. 
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III. PIELIKUMI 

1. Studiju programmas atbilstības valsts izglītības standartam novērtējums (rekomendējošās 

formas paraugs 4.pielikumā). 

2. Studiju programmas atbilstības profesiju standartam (ja piemērojams) (rekomendējošās 

formas paraugs 5. pielikumā). 

3. Studiju programmas plāns visām studiju programmas īstenošanas formām un veidiem. 

4. Augstskolas/ koledžas apliecinājums par studiju programmas īstenošanā iesaistāmo 

mācībspēku attiecīgo svešvalodu prasmi vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas Valodas 

prasmes novērtējuma līmeņiem (līmeņu sadalījums pieejams tīmekļvietnē 

www.europass.lv), ja studiju programmu vai tās daļu paredzēts īstenot svešvalodā, vai 

latviešu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, ja studiju programmu vai tās daļu paredzēts 

īstenot latviešu valodā un mācībspēks vidējo vai augstāko  izglītību nav ieguvis latviešu 

valodā. 

5. Ja tiek vērtēta akadēmiskā studiju programma, pievienot apliecinājumu, ka akadēmisko 

studiju programmu akadēmiskais personāls atbilst Augstskolu likuma 55. panta pirmās daļas 

trešajā punktā noteiktajām prasībām (gadījumā, ja informācija kopš licencēšanas 

procedūras ir mainījusies). 

6. Studiju līguma paraugs (gadījumā, ja līgumā iekļautā informācija kopš licencēšanas 

procedūras ir mainījusies).  

7. Par studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma paraugs (gadījumā, ja diploma 

paraugā iekļautā informācija kopš licencēšanas procedūras ir mainījusies). 

8. Dokuments, kas apliecina, ka augstskola vai koledža studējošajiem nodrošinās iespējas 

turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā augstskolā vai koledžā (līgums ar 

citu akreditētu augstskolu vai koledžu), ja studiju programmas īstenošana tiks pārtraukta 

(gadījumā, ja informācija kopš licencēšanas procedūras ir mainījusies). 

9. Dokuments, kas apliecina, ka augstskola vai koledža studējošajiem garantē zaudējumu 

kompensāciju, ja studiju programma augstskolas vai koledžas rīcības (darbības vai 

bezdarbības) dēļ netiek akreditēta vai tiek atņemta studiju programmas licence un studējošais 

nevēlas turpināt studijas citā studiju programmā (gadījumā, ja informācija kopš licencēšanas 

procedūras ir mainījusies). 

10. Ja vērtēšanai iesniegta doktora studiju programma, pievienot apliecinājumu, ka doktora 

studiju programmas akadēmiskā personāla sastāvā ir ne mazāk kā pieci doktori, no kuriem 

vismaz trīs ir Latvijas Zinātnes padomes apstiprināti eksperti tajā zinātņu nozarē vai 

apakšnozarē, kurā studiju programma plāno piešķirt zinātnisko grādu (gadījumā, ja studiju 

programmā ir mainījies akadēmiskais personāls). 

11. Ja vērtēšanai sniegta doktora studiju programma, pievienot apliecinājumu, ka zinātņu 

doktoru zinātniskā un pedagoģiskā kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos par profesora un 

asociētā profesora amata pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas 

novērtēšanu noteiktajiem kritērijiem (gadījumā, ja studiju programmā ir mainījies 

akadēmiskais personāls). 

12. Ja vērtēšanai tiek sniegta kopīgā studiju programma, pievienot rakstisko vienošanos ar 

studiju programmas īstenošanā iesaistīto augstskolu vai koledžu par kopīgas studiju 

programmas izstrādi un īstenošanu. 

Ja pielikumi ar piezīmi “gadījumā, ja dokumentā iekļautā informācija kopš licencēšanas 

procedūras ir mainījusies” netiek iesniegti, augstskolai/koledžai jānorāda, ka šajos pielikumos 

esošā informācija nav mainījusies kopš lēmuma pieņemšanas par studiju programmas 

licencēšanu.  
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IV. Pielikumu paraugi 

Paraugiem ir ieteikuma raksturs, augstskola/ koledža var iesniegt attiecīgo informāciju citā formā, 

kas ir pārskatāma un ērti lietojama. 

 

1. PIELIKUMS 

Studiju programmas atbilstība kopīgajai studiju programmai noteiktajām prasībām 

(Augstskolu likuma 55.1 pants) (ja piemērojams) 

 

Nr. 

p.k. 
Kritēriji Atbilstība 

1. 

Augstskola vai koledža kopā ar partnerinstitūciju/-

ām ir noslēgusi rakstisku vienošanos par kopīgas 

studiju programmas izstrādi un īstenošanu 

Pielikumā pievienot 

vienošanās kopiju 

2. 

Studiju programmu veido augstskolas un 

partnerinstitūciju vienāda augstākās izglītības 

līmeņa studiju programmu daļas 

Skaidrojums 

3. 

Studiju programmas īstenošanā iesaistītā augstskola 

un partnerinstitūcijas katra īsteno vismaz vienu 

desmito daļu no visas attiecīgās studiju programmas 

Skaidrojums 

4. 

Vienotas prasības attiecībā uz kopīgās studiju 

programmas īstenošanu, noslēguma 

pārbaudījumiem, studijās iegūstamo grādu un 

profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu. Kopīgās 

studiju programmas daļas kopā veido saturiski 

vienotu un secīgu kopīgu studiju programmu 

Skaidrojums 

5. 

Augstskola un partnerinstitūcijas ir kopīgi 

izveidojušas kopīgās studiju programmas kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmu 

Skaidrojums 

6. 

Ir nodrošināta studējošo mobilitāte, kas ļauj apgūt 

kopīgās studiju programmas samērīgu un būtisku 

daļu arī vienā vai vairākās partnerinstitūcijās 

Skaidrojums 

7. 
Ir nodrošināta akadēmiskā personāla mobilitāte, lai 

tas varētu mācīt arī vismaz vienā partnerinstitūcijā 
Skaidrojums 

8. 

Ir noteikts kopīgās studiju programmas apguves 

rezultātā piešķiramais grāds vai profesionālā 

kvalifikācija, kas atbilst Latvijas normatīvajos aktos 

noteiktajai studijās iegūstamo grādu vai 

profesionālās kvalifikācijas sistēmai 

Skaidrojums 

9. 

Ir noteikts augstskolas un partnerinstitūciju kopīgi 

izsniedzamā diploma, kā arī diplomam pievienotā 

pielikuma saturs, kas atbilst kārtībai, kādā izsniedz 

valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus 

dokumentus 

Skaidrojums un pielikumā 

pievienots paraugs 
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2. PIELIKUMS 

Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā “Nosaukums” 

 

Statistikas dati uzskatāmā formā (tabulas vai grafika veidā) atsevišķi pa studiju veidiem un formām 

(piemēram, pilna laika klātiene) pārskata periodā. 

− Uzņemto studējošo skaits (pa kursiem un studiju gadiem); 

− Absolventu skaits (ja piemērojams); 

− Studējošo atbirums (pa gadiem un kursiem), norādot arī atbiruma iemeslus (ja piemērojams); 

− Studējošo skaita sadalījums pa studiju programmu īstenošanas valodām (piemēram, latviešu, 

angļu, u.c.); 

− Studējošo skaita sadalījums pa finansējuma avotiem (valsts budžeta vietas, privāts 

finansējums); 

− Statistika par pilna laika (ārpus apmaiņas programmu ietvara) studējošajiem no ārvalstīm, 

norādot studējošo mītnes valsti. 

 

3. PIELIKUMS 

Rekomendāciju izpildes pārskats 

 

Nr. 
Ekspertu grupas 

rekomendācija 

Augstskolas/kole

džas aktivitāte 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Ieviešanas 

termiņš 

Rekomendācij

as izpilde 

1. Lūdzam norādīt 

precīzu ekspertu 

rekomendācijas 

formulējumu studiju 

programmai 

Lūdzam sniegt 

skaidrojumu/ 

aprakstu, kā tiek 

izpildīta ekspertu 

rekomendācijas 

īstenošana 

Lūdzam norādīt 

plānotos 

sasniedzamos 

rezultātus 

Lūdzam norādīt 

termiņu (var arī 

norādīt 

starptermiņu, ja 

rekomendāciju 

plānots ieviest 

pa posmiem) 
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4. PIELIKUMS 

Studiju programmas atbilstība valsts izglītības standartam 

 

− Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumi Nr. 141” Noteikumi par pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”: http://likumi.lv/doc.php?id=6397  

− Ministru kabineta 2014. gada 13. maija noteikumi Nr. 240 “Noteikumi par valsts akadēmiskās 

izglītības standartu” https://likumi.lv/doc.php?id=266187  

− Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumi Nr. 512 “Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” https://likumi.lv/doc.php?id=268761 

 

Prasības Standartā noteiktais Programmas rādītāji 

Studiju programmas apjoms 

(KP) 

  

Studiju programmas īstenošanas 

ilgums 

  

Studiju programmas daļas un to 

apjoms (obligātā, ierobežotās 

izvēles, izvēles), t.s. noslēguma 

darba apjoms 

  

Kontaktstundu apjoms (%)   

Obligātais saturs atbilstoši 

standarta prasībām 

  

Atbilstība Vides aizsardzības 

likuma un Civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas likuma 

noteiktajām prasībām (neattiecas 

uz pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju 

programmām) Skaidrot, kā 

studiju programmas īstenošanā 

tiek ievērotas minimālās prasības 

obligātā civilās aizsardzības 

kursa saturam un nodarbināto 

civilās aizsardzības apmācības 

saturam 

  

Modulis uzņēmējdarbības 

profesionālās kompetences 

veidošanai (ja piemērojams) 

  

Piešķiramais grāds vai 

profesionālā kvalifikācija vai 

grāds un profesionālā 

kvalifikācija 

  

Studiju programmas apguves 

vērtēšanas pamatprincipi un 

kārtība 

  

https://likumi.lv/doc.php?id=268761
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Studiju prakses raksturojums (ja 

piemērojams) 

  

*Atbilstoši piemērojamajam valsts izglītības standartam 

 

5. PIELIKUMS 

Studiju programmas atbilstība profesijas standartam (ja piemērojams) 

PIEMĒRS Nr. 1 (norādīt profesijas standartu, kuram studiju programma atbilst, tā 

apstiprināšanas datumu) 

 

Profesionālās darbības 

pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas 

Atbilstošie studiju kursi studiju 

programmā “nosaukums” 
KP skaits 

Priekšstata līmenis 

   

Izpratnes līmenis 

   

Lietošanas līmenis 

   

 

PIEMĒRS Nr.2. (norādīt profesijas standartu, kuram studiju programma atbilst, tā apstiprināšanas 

datumu) 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes un attieksmes, 

PROFESIONĀLĀS zināšanas un kompetences 

 

Prasmes un 

attieksmes 

Profesionālās 

zināšanas 

Kompetences 

(kvalifikācijas līmenis) 

Atbilstošie studiju kursi studiju 

programmā “nosaukums” 

KP 

skaits 

 Priekšstata līmenis    

 Izpratnes līmenis    

 Lietošanas līmenis    

 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes un attieksmes, 

VISPĀRĒJĀS zināšanas un kompetences 

 

Prasmes un 

attieksmes 

Vispārējās zināšanas Kompetences 

(kvalifikācijas līmenis) 

Atbilstošie studiju kursi studiju 

programmā “nosaukums” 

KP 

skaits 

 Priekšstata līmenis    

 Izpratnes līmenis    

 Lietošanas līmenis    

 


