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  DIPLOMA PIELIKUMS 
Latvijas Augstskolas un Lietuvos Universitetas 

Kopīgam diplomam  MD  KE Nr.0001 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, 
zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir 
sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 
(piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. 

Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju 
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un 
līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā 
informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

  

1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju: 
1.1. vārds: L īga 
1.2. uzvārds: Bērziņa 
1.3. dzimšanas datums: 19.12.1983. 
1.4. studenta identifikācijas numurs vai personas kods: 000000-

00000 
Piezīme. Kopīgu diplomu gadījumā studenta identifikācijas numuru vai 
personas kodu var nenorādīt.  

 
 

2. Ziņas par kvalifikāciju: 
2.1. kvalifikācijas nosaukums (saskaņā ar vienošanos):  
Latvijas Augstskola:  
Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā 
Lietuvos Universitetas: 
(kvalifikācijas nosaukums lietuviešu valodā)  
 
2.2. galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai; 
Ekonomikas teorija, analītiskā ekonomika, finanšu analīze.  
2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums (latviešu 

valodā/ kopīgiem diplomiem - oriģinālvalodā) un statuss; 
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Latvijas Augstskola, valsts akreditēta (04.04.2010.) valsts dibināta 
augstskola 
Lietuvos Universitetas, valsts akreditēta (05.05.2011.) valsts 
dibināta augstskola, Lietuvas Republika 

 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums (latviešu valodā/ 
kopīgiem diplomiem - oriģinālvalodā) un statuss (ja tas atšķiras no šī 
pielikuma 2.3.apakšpunktā minētā nosaukuma un statusa); 

Tās pašas, kas minētas 2.3.punktā 
 

Piezīme. Kopīgu diplomu gadījumos norāda arī partnerinstitūciju pārstāvētās 
valstis.  

 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas). 
 Angļu valoda 
 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni: 
3.1. kvalifikācijas līmenis; 
Maģistra grāds, kas atbilst septītajam Latvijas/ Eiropas 

kvalifik āciju ietvarstrukt ūras līmenim. 
Maģistra grāds, kas atbilst septītajam Lietuvas/ Eiropas 

kvalifik āciju ietvarstrukt ūras līmenim 
 
 Piezīme. Kvalifikācijas līmeni norāda saskaņā ar sniegto informāciju 

diploma pielikuma 8.nodaļā, precizējot, par kādu kvalifikācijas līmeni ir runa,- 
Latvijas profesionālās kvalifikācijas līmeni, Eiropas/Latvijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmeni vai par EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni. 
Kopīgu diplomu gadījumos kvalifikācijas līmeni norāda saskaņā ar vienošanos. 

 

Ja tiek piešķirta profesionālā kvalifikācija, tad 6.1.punktā sniedz 
skaidrojumu par attiecīgo Latvijas profesionālās kvalifikācijas līmeni 
(norāda - skatīt 6.1.punktu). 
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3.2. oficiālais programmas ilgums (gados un kredītpunktos), 
programmas apguves sākuma un beigu datums; 

2 gadi pilna laika studijas, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS 
kredītpunkti, no 01.09.2011. līdz 21.06.2013.   

 
Piezīme. Ja studentam ir piešķirti kredītpunkti par iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē sasniegtajiem studiju rezultātiem, norāda studiju 
rezultātu atzīšanas komisijas lēmuma numuru un datumu, institūcijas 
nosaukumu un izglītības programmu vai tās daļu vai profesionālās pieredzes 
ieguves veidu, laiku un vietu, kurā studiju rezultāti sasniegti. 

 

3.3. uzņemšanas prasības (saskaņā ar vienošanos). 
 

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē,  
vai 
bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai 
radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātik ā, datorzinātnē, 
inform ācijas tehnoloģij ās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu 
darba pieredze uzņēmējdarb ības vai ekonomikas jomā.   

 

4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem: 
4.1. studiju veids: Pilna laika studijas 
4.2. programmas prasības (programmas mērķi un plānotie studiju 

rezultāti): 
 

Studiju programmas mērķis ir iegūt padziļinātas zināšanas 
ekonomikas procesu analītiskas un kritiskas izpratnes veidošanai 
un augsti kvalificētu profesionālu, organizatorisku funkciju un 
pētniecības prasmju pilnveidošanai un attīstībai. 
Studiju rezultāti: pēc studiju programmas apguves absolvents 
izprot ekonomikas likumsakarības atsevišķu saimniecisko vienību, 
valsts un  globālās ekonomikas līmenī, spēj veikt atšķir īgu 
inform ācijas datu bāzu kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju 
apzināšanu, to sākotnējo un analītisko apstrādi, izmantojot 
datiem visatbilstošākās metodes un paņēmienus, spēj pieņemt 
lēmumus un veikt radošu  un praktisku darbu finanšu, 
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grāmatvedības, uzņēmējdarb ības, analītiskās ekonomikas un 
tautsaimniecības analīzes jomās, spējā profesionāli komunicēt, 
argumentēt un saistoši demonstrēt ekonomikas jomas pētījuma 
objekta saturu … 
 

Var norādīt, ka detalizēti studiju programmu apraksti ir pieejami: 
http://.kkkk.lv un http://mmmm.lt vai abu partnerinstitūciju studiju 
administrācijās. 
 

4.3. programmas sastāvdaļas (piemēram, studiju kursi, moduļi u.c.) 
un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:  

 
1.variants Ja atzīmju sistēma partnerinstitūciju valstīs ir vienāda 
 

A daļa (obligāta) 
Institūcija Kursa nosaukums 

Kredītpunkti 
ECTS 
kredīti 

Vērtējums 

Mikroekonomikas 
analīze 

2 3 8 (ļoti labi) Latvijas 
Augstskola 

Makroekonomikas  
analīze 

3 4,5 7 (labi) Latvijas 
Augstskola 

Lietišķā  
ekonometrija 

3 4,5 9 (teicami) Lietuvos 
Universitetas 

Statistikā analīze 2 3 7 (labi) Lietuvos 
Universitetas 

Gala pārbaudījumi  
Maģistra darbs 20 30 8 (ļoti 

labi) 
Latvijas 
Augstskola 

     
Maģistra darba tēmas nosaukums: XXX 
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2.variants Ja atzīmju sistēma partnerinstitūciju valstīs atšķiras 
 

A daļa (obligātā) 

Institūcija 
Kursa nosaukums 

Kredīt- 
punkti 

ECTS 
kredīti 

Vērtējums 
saskaņā ar 
vienošanos 

Vērtējums 
saskaņā ar 
nacionālo 
sistēmu 

Mikroekonomikas 
analīze 

2 3 8 (ļoti labi) 8 (ļoti labi) Latvijas 
Augstskola 

Makroekonomikas  
analīze 

3 4,5 7 (labi) 7 (labi) Latvijas 
Augstskola 

Lietišķā  
ekonometrija 

3 4,5 9 (teicami) A Lietuvos 
Universitetas 

Statistikā analīze 2 3 7 (labi) C Lietuvos 
Universitetas 

 
 

Piezīme. Kopīgām studiju programmām, atspoguļojot studiju programmas 
sastāvdaļas (posmus), norāda, kurā partnerinstitūcijā konkrētais posms ir 
apgūts. Ja atzīmju sistēma partnerinstitūciju valstīs atšķiras, vērtējumu norāda 
atbilstoši partnerinstitūcijas, kurā konkrētā studiju sastāvdaļa ir apgūta, valsts 
atzīmju sistēmas aprakstam, kas sniegts diploma pielikuma 8.nodaļā, ja 
vienošanās neparedz citu kārtību.  

 

4.4. atzīmju sistēma un, ja pieejama, informācija par atzīmju 
statistisko sadalījumu; 

 
1.variants Ja atzīmju sistēma partnerinstitūciju valstīs ir vienāda 
 

Vērtējums 
(skaidrojums) 

Atzīmes īpatsvars šīs 
programmas absolventu 

vidū 
10 (izcili) 3% 
9 (teicami) 10% 
8 (ļoti labi) 22% 

7 (labi) 38% 
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2.variants Ja atzīmju sistēma partnerinstitūciju valstīs atšķiras 
 

 Vērtējums 
saskaņā ar 
vienošanos 

Vērtējums saskaņā 
ar Latvijas sistēmu 

Vērtējums saskaņā 
ar xxx valsts 

sistēmu 

 10  10  A 

 9  9  A 

 8  8  B 

 7  7  C 

 6  6  D 

 5  5  E 

 4  4  E/FX 

 3–1  3–1  Fail 

 
Piezīme. Kopīgu diplomu gadījumos, ja partnerinstitūciju pārstāvētajās 

valstīs atzīmju sistēmas atšķiras, to norāda saskaņā ar vienošanos.  
 

4.5. kvalifikācijas klase (latviešu valodā): standarta 
  
5. Ziņas par kvalifikāciju: 
5.1. turpmākās studiju iespējas (saskaņā ar vienošanos); 
Tiesības studēt doktorantūrā 
 
5.2. profesionālais statuss (ja ir piešķirts). 
 Nav paredzēts piešķirt 
 
6. Papildinformācija: 
 

Šis diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar kopīgo diplomu 
MD  KE Nr.0001. 
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Latvijas Augstskolas maģistra studiju programma Ekonomika 
kā kopīgā studiju programma ir akredit ēta no 22.04.2013. līdz 
25.07.2019. 

Lietuvos Universitetas (studiju programmas nosaukums 
oriģinālvalodā) ir akredit ēta no 00.00.0000. līdz 00.00.000. 
 
Inform ācija par Latvijas Augstskolas un Lietuvos Universitetas 
noslēgto sadarbības līgumu (līguma noslēgšanas datums, vieta, 
parakstītāji) 
 
Papildinājums 4.4.punktam 

Kvalifik ācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi r ēķina pēc formulas: 
…. 
 
Papildinājums 4.5. punktam  

Kvalifik ācijas klases „Standarta” piešķiršanas kritērijs: - 
izpild ītas visas programmas prasības. 
 
Informācija par mobilitāti: 

1. semestris: studijas Latvijas Augstskolā 
2. semestris: studijas Lietuvos Universitetas 
3. semestris: studijas Latvijas Augstskolā 
4. semestris Lietuvos Universitetas 

 

Informācijas avoti: 

Latvijas Augstskola 
K.Skalbes iela 25, Latvija LV – 1100, telefons: + 371-0000000 
fakss: + 371-00000; e-pasts: la@la.lv 
 
Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), 
Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija, LV – 1050, telefons: +371-7221006, 

e-pasts: ieva@aic.lv 
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Lietuvos Universitetas 
kontaktinform ācija 
  
 
 

7. Pielikuma apstiprinājums: 
7.1. datums: 01.07.2013. 
7.2. paraksti un tā atšifrējumi (saskaņā ar vienošanos): 
 

 _____________________ J.Upītis 
 
 

_____________________ R.Masiļunas 
 
 
7.3. pielikuma apstiprinātāju amati: 
Latvijas Augstskolas rektors 
Lietuvos Universitetas rektors 
 
7.4. zīmogs(-i) vai spiedogs(-i). 
 
 Piezīme. Kopīgo diplomu gadījumā zīmoga vai spiedoga lietošana nav 

obligāta. 

 
 
8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmām Latvijā un Lietuvā.  
 
8.1. Latvijas augstākās izglītības sistēma 
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību dod 

tiesības turpināt izglītību augstākās izglītības pakāpē. 

Augstskolas/koledžas var noteikt arī specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, 
kādi mācību priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā 
attiecīgās studiju programmas apguvei). 
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Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstākās izglītības programmas ir iekļautas 
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā (turpmāk – LKI) un atbilst Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras (turpmāk – EKI) astoņiem līmeņiem. 

 
Augstāko izglītību apliecinošu izglītības dokumentu izvietojums LKI un EKI 

Augstāko izglītību apliecinoši izglītības dokumenti  LKI un EKI 
līmenis 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms  5 

Bakalaura diploms 
Profesionālā bakalaura diploms 
Profesionālās augstākās izglītības diploms, augstākās profesionālās 
kvalifikācijas diploms (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, studiju 
ilgums pilna laika studijās – vismaz 4 gadi) 

6 

Maģistra diploms 
Profesionālā maģistra diploms 
Profesionālās augstākās izglītības diploms, augstākās profesionālās 
kvalifikācijas diploms (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kopējais 
pilna laika studiju ilgums – vismaz 5 gadi) 

7 

Doktora diploms 8 

 

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo 
augstāko izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā 
augstākajā izglītībā. 
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Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt 
teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – 
KP)1 (180-240 ECTS). Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri (3-4 
gadi). 

Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 40 - 80 KP (60 - 120 ECTS). Studiju 
ilgums pilna laika studijās ir 2 līdz 4 semestri (1 -2 gadi).  

Kopējais pilna laika bakalaura un maģistra studiju ilgums nav mazāks par 5 gadiem.  

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības 
standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi 
konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un 
tehnoloģijas, un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam 
šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo 
programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), t.sk.  obligātā prakse ≥26 KP (39 ECTS). 
Studiju ilgums pilna laika studijās ir vismaz astoņi  semestri (4 gadi). 

Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS), t.sk. 
obligātā prakse ≥6 KP (9 ECTS).  Studiju ilgums pilna laika studijās ir vismaz divi semestri (1 
gads). 

Kopējais pilna laika bakalaura un maģistra studiju ilgums nav mazāks par 5 gadiem. 

 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu 
ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības 
un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji 
var turpināt studijas doktorantūrā. 

 

 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki 
citi programmu veidi. 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru 
apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (LKI 5. līmenis). Programmu 
apjoms ir 80-120 KP (120-180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, 
taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
programmās. 

• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves 
iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (LKI 6.-7. līmenis). Šīs programmas var 
būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP 
(240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos programmas ietver 
praksi un valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu. Ja studiju programmas apjoms 
ir 160 KP (240 ECTS) un programma ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad 
absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1. janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais 
grāds – doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu 
piešķir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un 

                                                 
1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju gadam 
paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS- 
European Credit Transfer System) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 
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pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas 
satur oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas dotajā zinātņu nozarē vai 
apakšnozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju 
ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas 
darbs var būt disertācija, tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa vai monogrāfija. 
Doktora grādu piešķir promocijas padomes. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga Ministru 
kabineta izveidota Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija.  

Vērt ēšanas sistēma. Studiju rezultātu sasniegšanas pakāpe tiek vērtēta vērtējumu 10 
ballēs vai vērtējumu „ieskaitīts”/„neieskaitīts”. 

 

Studiju rezultātu apguves vērtējums 10 ballēs 

  Apguves 
līmenis 

 Vērt ējums  Skaidrojums 
 Aptuvenā 

ECTS atzīme 

 ļoti augsts 
 10  izcili (with distinction)  A 

 9  teicami (excellent)  A 

 augsts 
 8  ļoti labi (very good)  B 

 7  labi (good)  C 

 vidējs 

 6  gandrīz labi (almost good)  D 

 5  viduvēji (satisfactory)  E 

 4  gandrīz viduvēji (almost satisfactory)  E/FX 

 zems  3–1  negatīvs vērtējums (unsatisfactory)  Fail 

 

Kvalit ātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un 
koledžas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai 
koledžā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme, koledžai - 
nolikums. Lēmumu par studiju virzienu akreditāciju pieņem Studiju akreditācijas komisija, 
bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome.  

 

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

2. Par diplomu atzīšanu - http://www.aic.lv 

3. Par studiju iespējām Latvijā - http://studyinlatvia.lv 

4. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

5. Par Eiropas valstu izglītības sistēmām un politiku - www.eurydice.org 

 
8.2. Lietuvas augstākās izglītības sistēma 
 

 

 
 


