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Saistošais regulējums

Augstskolu likums (55.3 pants. Studiju virziena atvēršana un 
akreditācija)

2018. gada 11. decembra MK noteikumi Nr. 793 “Studiju virzienu 
atvēršanas un akreditācijas noteikumi”

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas un 
novērtēšanas ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes 

vadlīnijas

Studiju virziena novērtēšanas metodika



Studiju virziena novērtēšanas un 
akreditācijas procesa mērķis un rezultāti

Studiju virziena novērtēšanas procedūra Studiju virziena akreditācijas procedūra

Mērķis: Veikt visaptverošu studiju virziena un
tam atbilstošo programmu novērtējumu un
sniegt rekomendācijas studiju virziena un tam
atbilstošo studiju programmu pilnveidei.

Iesaistītās puses: Ekspertu grupa, AIC, AII, Citas
organizācijas

Procedūras rezultāts: Ekspertu grupas
novērtējums un kopīgais atzinums

Mērķis: Pieņemt lēmumu par studiju virziena un 
tam atbilstošo studiju programmu akreditāciju 
vai atteikumu akreditēt studiju virzienu.

Iesaistītās puses: Studiju kvalitātes komisija, AIC, 
AII, Citas organizācijas

Procedūras rezultāts: Lēmums par studiju
virziena akreditāciju uz 6 vai 2 gadiem, vai
atteikumu akreditēt studiju virzienu

*Akreditācijas gadījumā AII ir tiesības
studējošajiem izsniegt valsts atzītu diplomu



Studiju virzienu novērtēšanas 
procedūra (6 mēneši)



Studiju virziena novērtēšanas procesa 
posmi [1]

AII un AIC (AIKA) noslēdz līgumu par studiju virziena 
novērtēšanu 

AII iesniedz AIC pašnovērtējuma ziņojumu

AIC izskata pašnovērtējuma ziņojumu un lūdz precizēt sniegto 
informāciju

AII precizē informāciju un atkārtoti iesniedz AIC

AIC plāno ekspertu vizīti, piesaista ekspertus un nodod ekspertu 
grupu apstiprināšanai AII

aptuveni 2,5 mēneši



Studiju virziena novērtēšanas procesa 
posmi [2]

Tiek apstiprināta ekspertu grupa un eksperti saņem doumentus

Ekspertu grupas pirmā tikšanās ZOOM (sākotnējie konstatējumi)

Ekspertu gatavošanās vizītei, individuālais darbs

Ekspertu grupas apmācības pirms vizītes

Novērtēšanas vizīte AII (2-5 dienas)

2 – 4 nedēļas



Novērtēšanas vizīte AII 

• Visi eksperti vizitē piedalās klātienē

Klātienes vizīte

• Gadījumos, ja ir iestājušies force majeure vai citi objektīvi pamatoti ārkārtas apstākļi, kas ir par
pamatu tam, ka kādam no ekspertiem nav iespējams ierasties novērtēšanas vizītē klātienē,
eksperti piedalās novērtēšanas vizītē attālināti, izņemot ekspertu grupas vadītāju vai
izņēmuma gadījumos ekspertu, kas vada tikšanās reizes.

Daļēji attālināta vizīte

• Gadījumos, ja ir iestājušies force majeure vai citi objektīvi pamatoti ārkārtas apstākļi, kas ir par
pamatu tam, ka nevienam no ekspertiem nav iespējams ierasties novērtēšanas vizītē klātienē,
visi eksperti piedalās novērtēšanas vizītē attālināti un novērtēšanas vizītē klātienē piedalās
tikai novērtēšanas koordinators. Gadījumos, ja ārkārtas situācija liedz iespēju novērtēšanas
koordinatoram piedalīties novērtēšanas vizītē klātienē, novērtēšanas koordinators piedalās
novērtēšanas vizītē attālināti.

Attālināta vizīte

Noteikta kārtība attālināto vizīšu organizēšanai



Tikšanās reizes vizītes laikā

AII vadība
Pašnovērtējuma 

ziņojuma 
izstrādes grupa

Studiju 
programmu 

vadītāji

Mācībspēki Studenti Absolventi

Darba devēju 
pārstāvji

Citas tikšanās 
(pēc 

nepieciešamības)



Studiju virziena novērtēšanas procesa 
posmi [3]

Eksperti sagatavo 
atzinuma projektu

Atzinuma projektu 
izskata AIKA

Eksperti veic 
precizējumus 

ekspertu atzinumā

Atzinumu izskata AIKA 
(Vadītāja un 

koordinators)

Eksperti veic 
precizējumus 

ekspertu atzinumā

Augstskola/koledža 
sniedz komentārus 
par faktu kļūdām 

Eksperti precizē 
atzinumu, balstoties 

uz augstskolas/ 
koledžas norādītajām 

faktu kļūdām



Ekspertu grupas kopīgais atzinums



Ekspertu grupas kopīgā atzinuma 
struktūra [1]

• Nodaļas satur kritērijus par 
kuriem eksperti veic analīzi
un apkopo secinājumus

• Atzinums ietver 8 prasības, 
kuras noteiktas Ministru 
kabineta noteikumos

• Prasību vērtējumam jābūt 
salāgotam ar kritērijos 
veikto analīzi



Ekspertu grupas kopīgā atzinuma struktūra
[2] – studiju virziena novērtēšana

1. Studiju virziena pārvaldība 

2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāte

3. Studiju virziena resursi un nodrošinājums 

4. Zinātniskā pētniecība un mākslinieciskā jaunrade

5. Sadarbība un internacionalizācija 

6. Iepriekšējās novērtēšanas procedūrās saņemto 
rekomendāciju ieviešana 

7. Studiju virziena prasību novērtējums 

8. Rekomendācijas studiju virzienam



Piemērs novērtējamajiem kritērijiem:



Ekspertu grupas kopīgā atzinuma struktūra
[2] – studiju programmu novērtēšana

1. Studiju programmu raksturojošie parametri

2. Studiju saturs un īstenošana

3. Studiju programmas resursi un nodrošinājums

4. Mācībspēki

5. Studiju programmas “…” atbilstības novērtējums

6. Rekomendācijas studiju programmai “…”



Piemērs novērtējamajiem kritērijiem:



Pamatprincipi veicot analīzi

Kritēriji

Analīze

Secinājumi

Stiprās puses Vājās puses

Prasību un atbilstību novērtējums Rekomendācijas

• Faktos, datos un 
pierādījumos balstīts
viedoklis

• Analīzes salāgotība
dažādu nodaļu ietvaros





Ekspertu grupas kopīgā atzinuma sasaiste ar 
augstskolu/ koledžu pašnovērtējuma ziņojumu 



Studiju virzienu akreditācijas 
procedūra (4 mēneši)



Studiju virziena akreditācijas procedūra

AII iesniedz AII iesniegumu par studiju virziena akreditāciju un rekomendāciju
izpildes pārskatu

AIC izvērtē iesniegumu un nepieciešamības gadījumā lūdz precizēt informāciju 

Studiju kvalitātes komisija izvērtē AII iesniegumu, dokumentus un ekspertu grupas 
kopīgo atzinumu

Jautājums par studiju virziena akreditāciju tiek skatīts Studiju kvalitātes komisijas 
sēdē, tiek pieņemts lēmums par akreditāciju



Ieteikumi ekspertu darbam 
novērtēšanas procedūrās

• Pirms Pirmās ZOOM tikšanās iepazīties ar novērtēšanas 
procedūras metodiku un ekspertu atzinuma izstrādes 
vadlīnijām

• Pirmajā ZOOM tikšanās reizē sadalīt pienākumus

• Pirms novērtēšanas vizītes sagatavot jautājumus, tos skatīt 
kontekstā ar ekspertu atzinumā iekļautajiem kritērijiem

• Pirms novērtēšanas vizītes noteikt problemātiskās zonas 
(pārrunāt ar AIC koordinatoru un ekspertu grupu)

• Nebaidīties lūgt atbalstu un precizēt neskaidros jautājumus

• Iekļauties noteiktajos termiņos



Noderīga informācija ekspertiem:

• Informācija YOUTUBE kanālā: 
https://www.youtube.com/channel/UCnZ5E6qxj2kMZ_L9
TZYaN6A

• Ar novērtēšanas procedūru saistītās vadlīnijas: 
https://www.aika.lv/normativie-akti/ieksejie-normativie-
akti/

• Detalizēta informācija par studiju virziena novērtēšanu un 
akreditāciju: https://www.aika.lv/ekspertiem/studiju-
virziena-akreditacija/

https://www.youtube.com/channel/UCnZ5E6qxj2kMZ_L9TZYaN6A
https://www.aika.lv/normativie-akti/ieksejie-normativie-akti/
https://www.aika.lv/ekspertiem/studiju-virziena-akreditacija/
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