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ERASMUS+ NARIC projekts

„Automātiskā atzīšana starp 
Igauniju, Latviju un Lietuvu” 
1.08.2014.-31.03.2016.

• Akadēmiskās informācijas centrs (Latvija – koordinators)

• Archimedes Foundation (Igaunija)

• Centre for Quality Assessment in Higher Education 

(SKVC, Lietuva)



PROJEKTA MĒRĶI
• Izpētīt normatīvos aktus un atzīšanas praksi Baltijas valstīs 

• Rast iespējas ieviest vienkāršākas un efektīvākas akadēmiskās 

atzīšanas procedūras starp Igauniju, Latviju un Lietuvu

• Izstrādāt priekšlikumus Baltijas valstu Izglītības ministrijām par 

Baltijas valstīs iegūtu kvalifikāciju atzīšanu, lai ieviestu 

automātiskās atzīšanas procedūras

• Izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Līgumā starp Igaunijas 

Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas 

valdībām par izglītības kvalifikāciju akadēmisko atzīšanu 

Baltijas izglītības telpā (2000.g.) , lai ieviestu automātisko 

atzīšanu



PROJEKTA AKTIVITĀTES

• Projekta sanāksmes (2014-2015)

• Salīdzinošais pētījums (2015)

• Konsultācijas un informēšana par rezultātiem

• Ieteikums ministrijām

• Starptautiskā konference (21.03.2016.)



PROJEKTA REZULTĀTI

Skatīt Akadēmiskās informācijas centra mājas lapā 

www.aic.lv

http://www.aic.lv/


SALĪDZINOŠĀ PĒTĪJUMA ZIŅOJUMA SATURS

1. Izglītības sistēmu attīstība (kopš neatkarības atgūšanas)

2. Normatīvie akti un atzīšanas procedūras

3. Nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras nozīme automātiskajā 

atzīšanā

4. ECTS nozīme automātiskajā atzīšanā

5. Diploma pielikums automātiskajā atzīšanā

6. Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana automātiskajai 

atzīšanai

7. Augstākās izglītības kvalifikāciju mācīšanās rezultāti

8. Augstākās izglītības kvalifikācijas un to elementi

9. Atsevišķa gadījuma pētījumu un diplomatzīšanas prakses analīze

10.Automātiskās atzīšanas iespējamības, nosacījumu un veidu analīze



AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS KVALIFIKĀCIJU 
MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI

• Visās trīs valstīs vērojama pāreja uz mācīšanās 

rezultātiem augstākajā izglītībā 

• Atšķirīgas pieejas, formulējot mācīšanās rezultātus



MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI – IGAUNIJA 

• 01.01.2007. ieviesti vispārējie (generic) ciklu mācīšanās rezultāti (B-M-D) 

• AII  līdz 01.09.2009. izstrādāja studiju programmu, kursu un moduļu 

mācīšanās rezultātus

• Mācīšanās rezultāti raksturo: knowledge, research and development 

skills, communication skills and general attitude, incl. willingness to work 

and for further studies

EstKI līmeņu apraksti

Studiju ciklu apraksti

Studiju programmu apraksti

Occupational Qualifications Act

(2008)

Government Regulation 

“Standard of Higher Education”

(spēkā no 2008.g.)



MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI – LATVIJA 

• No 2011.gada studiju rezultāti ir obligāta augstākās 

izglītības studiju programmu daļa

• AII formulē studiju rezultātus studiju programmām un 

kursiem

LKI līmeņu apraksti

Studiju programmas, moduļi un kursi

MK «Noteikumi par Latvijas izglītības 

klasifikāciju» (ar groz. no 2010.g.)

Izglītības likums, 8.1. p. (ar groz. no 

18.06.2015.



MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI – LIETUVA

• No 2009.g. izstrādāti studiju ciklu apraksti (LTKI 6.-8. līmeņi) un studiju 

priekšmetu/jomu rezultatīvo rādītāju aprakstu (subject benchmark

statements) jaunās versijas

• 2016.g. apstiprināti 53 studiju priekšmetu/jomu rezultatīvo rādītāju apraksti 

– izmanto AII, izstrādājot jaunas vai mainot esošās studiju programmas

• Mācīšanās rezultāti studiju ciklu aprakstos izteikti kā knowledge and its 

application, research skills, special abilities, social abilities, personal 

abilities

LTKI (apstiprinājusi valdība)

Studiju ciklu apraksti (apstiprinājusi ministrija)

Studiju virzienu apraksti (apstiprinājusi ministrija)

Studiju programmu apraksti (apstiprinājusi AII)



DIPLOMA PIELIKUMS

• No 2004.g. diploma pielikums ir obligāts Igaunijā un Latvijā, Lietuvā –

no 2006.g.

• Visās valstīs izmanto Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un 

UNESCO/CEPES noteikto DP formātu

• Latvijā un Igaunijā tiek izsniegti divi DP – latviešu/igauņu un angļu 

valodā, Lietuvā – viens DP lietuviešu un angļu valodā

• Igaunija – abi DP tiek automātiski izsniegti visām augstākās izglītības 

kvalifikācijām, izņemot bakalaura grādu – automātiski izsniedz DP 

igauņu valodā, angļu valodā – pēc pieprasījuma

• Lietuva – DP divās valodās tiek automātiski izsniegts visām augstākās 

izglītības kvalifikācijām, izņemot doktora grādu



DIPLOMA PIELIKUMA STRUKTŪRA 

EE LV LT

1. Informācija par 

kvalifikācijas ieguvēju

1. Informācija par 

kvalifikācijas ieguvēju

1. Informācija par 

kvalifikācijas ieguvēju

2. Kvalifikācijas nosaukums
2. Kvalifikācijas 

nosaukums

2. Kvalifikācijas 

nosaukums

3. Informācija par 

kvalifikācijas līmeni

3. Informācija par 

kvalifikācijas līmeni

3. Informācija par 

kvalifikācijas līmeni

4. Informācija par studiju 

saturu un gūtajiem 

rezultātiem

4. Informācija par studiju 

saturu un gūtajiem 

rezultātiem

4. Informācija par studiju 

saturu un gūtajiem 

rezultātiem

5. Informācija par 

kvalifikācijas funkciju

5. Informācija par 

kvalifikāciju

5. Informācija par 

kvalifikācijas funkciju

6. Papildinformācija
6. Papildinformācija un 

papildinformācijas avoti
6. Papildinformācija 

7. Pielikuma apstiprinājums
7. Pielikuma 

apstiprinājums

7. Pielikuma 

apstiprinājums

8. Informācija par Igaunijas 

augstākās izglītības 

sistēmu

8. Informācija par 

nacionālo augstākās 

izglītības sistēmu  

8. Informācija par 

nacionālo augstākās 

izglītības sistēmu



4. INFORMĀCIJA PAR STUDIJU SATURU UN GŪTAJIEM REZULTĀTIEM I

EE LV LT

4.1. Mode of study 4.1 mode of study 4.1. Mode of study

4.2. Programme requirements 

(incl. learning outcomes of the 

study programme)

4.2 programme 

requirements 

(programme aims 

and intended results 

of studies)

4.2. Programme 

requirements (incl. learning 

outcomes of the study 

programme)

4.3. Programme details (e.g. 

modules or units studied) and the 

individual grades/marks/credits 

obtained (subject and/or 

modules, title of thesis, upon the 

decision of institution: subject 

and/or module code, workload in 

ECTS credits, date of 

assessment, grades/marks 

obtained, name of teaching staff 

member, total workload in ECTS 

credits; recognition of prior 

learning and working experience)

4.3 programme 

details (e.g. modules 

or units studied) and 

the individual 

grades/marks/credits 

obtained

4.3. Programme details (in 

an additional page) (exams 

and course credits; 

workload in ECTS, core 

and compulsory subjects, 

specialisation subjects, 

optional subjects, thesis 

and/or qualification 

examinations)



4. INFORMĀCIJA PAR STUDIJU SATURU UN GŪTAJIEM REZULTĀTIEM II

EE LV LT

4.4. Grading scheme(s)

4.4 grading scheme and, if 

available, grade distribution 

guidance

4.4. Grading scheme and 

distribution guidance, 

grade distribution within 

qualification

4.5 overall classification of the 

qualification (in original 

language)

4.5 Overall classification of 

the qualification



Akadēmiskās informācijas centrs –
Latvijas ENIC/NARIC un Latvijas NKP

Dzirnavu iela 16 (3. stāvs), Rīga
Tel.: +371 67225155
E-pasts: diplomi@aic.lv, nkp@aic.lv
Mājas lapa: http://www.aic.lv

mailto:diplomi@aic.lv
mailto:nkp@aic.lv
http://www.aic.lv/

