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Informācija par studiju virzienu 
novērtēšanu un akreditāciju

• Iesniegumi studiju virzienu novērtēšanai saņemti laika 
posmā no 2019. gada novembra līdz 2021. gadam

• Ievērojot noteiktos ierobežojumus COVID-19 
mazināšanai, daļai termiņi tika pagarināti

• Novērtēšanas organizētas atbilstoši Aģentūras Studiju 
virzienu novērtēšanas un akreditācijas metodikai un 
vadlīnijām.



Studiju virzienu novērtēšanas grafiks 
saskaņā ar Augstskolu likumu

līdz 2021. 
gada 31. 

decembrim
[1. grupa]

Psiholoģija

Studiju virzienu 
novērtēšana un 

akreditācija 
noslēgusies

Tiesību zinātne

Ekonomika

Informācijas un komunikācijas zinātnes

Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība

Līdz 2022. 
gada 31. 

decembrim
[2. grupa]

Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un 
mašīnzinības

Studiju virzienu 
novērtēšana un 
akreditācija ir 

procesā

Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas

Ražošana un pārstrāde

Arhitektūra un būvniecība

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un 
pārtikas higiēna

Veselības aprūpe

Sociālā labklājība



Pieņemto lēmumu skaits

2021.gadā 54 lēmumi 2022.gadā (līdz 06.06.2022.)

Studiju virziena nosaukums Skaits
Tiesību zinātne 8
Ekonomika 12
Vadība, administrēšana un nekustamo
īpašumu pārvaldība

22

Informācijas un komunikācijas zinātnes 7

Psiholoģija 2
Mākslas 1

Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, 
elektronika, telekomunikācijas, datorvadība 
un datorzinātne

2

Kopā 54

Studiju virziena nosaukums Skaits

Ekonomika 2

Vides aizsardzība 2

Tiesību zinātne 1

Vadība, administrēšana un nekustamo
īpašumu pārvaldība 1

Veselības aprūpe 1

Enerģētika, elektrotehnika un 
elektrotehnoloģijas 1

Psiholoģija 1

Vēsture un filozofija 1

Kopā 10

2020. gadā pieņemti 2 lēmumi par studiju virzienu akreditāciju: [1] Tiesību zinātne [2] Vadība, 
administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība



Kopējā statistika par studiju programmu 
vērtējumiem 
(2020.-2022. gada (maijs) lēmumos)

Novērtētas 227 studiju programmas 66 studiju virzienos



Studiju virziens 
“Vadība, administrēšana un nekustamo 

īpašumu pārvaldība”



Vispārējā informācija

• Informācija sniegta par 24 studiju virzieniem, kuri 
akreditēti laika posmā no 30.09.2020. – 27.04.2022.

• Novērtētas 115 studiju programma

• 7 studiju virzieniem akreditācijas termiņš ir 2 gadi

• 17 studiju virzieniem akreditācijas termiņš ir 6 gadi

• Par viena studiju virziena akreditāciju lēmums pieņemts 
2020. gadā.

• Par viena studiju virziena akreditāciju lēmums pieņemts 
pēc Augstskolu likumā noteiktā studiju virziena termiņa 
pagarinājuma



Studiju programmu sadalījums atbilstoši 
veidam

Kopā 115 studiju programmas



Studiju programmu vērtējumi

Iekļauta informācija arī par 3 studiju programmām, 
kuras atbilst virzienam, par kuru lēmums pieņemts 

2020. gadā



Studiju virziens “Tiesību zinātne”



Vispārējā informācija

• Informācija sniegta par 10 studiju virzieniem, kuri akreditēti 
laika posmā no 13.11.2020. – 27.04.2022.

• 1 studiju virzienam akreditācijas termiņš ir 2 gadi

• 9 studiju virzieniem akreditācijas termiņš ir 6 gadi

• Par viena studiju virziena akreditāciju lēmums pieņemts 2020. 
gadā.

• Par viena studiju virziena akreditāciju lēmums pieņemts pēc 
Augstskolu likumā noteiktā studiju virziena termiņa 
pagarinājuma

• 1 studiju virziens akreditēts 2019. gadā uz 6 gadiem (šim 
virzienam programmām nav piešķirti atsevišķie vērtējumi un 
virziens nav iekļauts grafikos)



Studiju programmu sadalījums atbilstoši 
veidam

Kopā 30 studiju programmas



Studiju programmu vērtējumi

Iekļauta informācija arī par 1 studiju 
programmu, kura atbilst virzienam, par kuru 

lēmums pieņemts 2020. gadā



Studiju virziens “Ekonomika”



Vispārējā informācija

• Informācija sniegta par 14 studiju virzieniem, kuri 
akreditēti laika posmā no 04.07.2021. – 23.02.2022.

• Novērtēta 41 studiju programma

• 2 studiju virzieniem akreditācijas termiņš ir 2 gadi.

• 12 studiju virzieniem akreditācijas termiņš ir 6 gadi

• Par divu studiju virzienu akreditāciju lēmums pieņemts 
pēc Augstskolu likumā noteiktā studiju virziena termiņa 
pagarinājuma



Studiju programmu sadalījums 
atbilstoši veidam

Kopā 41 studiju programma



Studiju programmu vērtējumi



Studiju virziens “Informācijas un 
komunikācijas zinātnes”



Vispārējā informācija

• Informācija sniegta par 7 studiju virzieniem, kuri 
akreditēti laika posmā no 19.05.2021. – 24.11.2021.

• Novērtētas 25 studiju programmas

• 3 studiju virzieniem akreditācijas termiņš ir 2 gadi.

• 4 studiju virzienam akreditācijas termiņš ir 6 gadi



Studiju programmu sadalījums 
atbilstoši veidam

Kopā 25 studiju programmas



Studiju programmu vērtējumi



Studiju virziens “Psiholoģija”



Vispārējā informācija

• Informācija sniegta par 3 studiju virzieniem, kuri 
akreditēti laika posmā no 04.08.2021. – 18.05.2022.

• Novērtētas 8 studiju programmas

• 2 studiju virzieniem akreditācijas termiņš ir 2 gadi

• 1 studiju virzienam akreditācijas termiņš ir 6 gadi



Studiju programmu sadalījums 
atbilstoši veidam

Kopā 8 studiju programmas



Studiju programmu vērtējumi



Citi studiju virzieni, par kuru akreditāciju ir 
pieņemts lēmums



Studiju virziens Skaits
Programmu 

skaits
Akreditācijas

termiņš

Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, 
telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne

2 3 2 un 6 gadi

Mākslas 1 1 6 gadi

Vides aizsardzība 2 5 2 un 6 gadi

Veselības aprūpe 1 1 2 gadi

Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas 1 1 6 gadi

Vēsture un filozofija 1 3 6 gadi



Informācija par šobrīd novērtētiem studiju 
virzieniem, par kuru akreditāciju lēmums 

vēl nav pieņemts



Šī brīža statuss ar 2. grupas virzieniem

Studiju virziena novērtēšanas procedūras statuss Studiju virzienu skaits

Procedūra noslēgta 23

Procedūra procesā 19

Cits (nav iesniegts vai neplāno sniegt novērtēšanai) 6

Šobrīd akreditācijas procesā ir 10 studiju virzieni



www.aika.lv

Dzirnavu iela 16, Rīga, Latvija, LV – 1010
www.aika.lv

http://www.aika.lv/

