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Kvalifikācija

Eiropas Parlamenta un  Padomes ieteikums (2008. gada 23. aprīlis) par 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai:

Kvalifik ācija – oficiāls vērtēšanas un
atzīšanas procesa rezultāts, ko iegūst, kad
kompetenta struktūra konstatē, ka indivīds
ir sasniedzis mācīšanas rezultātus
atbilstīgi konkrētiem standartiem



Ietvarstruktūra  normatīvajos 
aktos un ieteikumos 

- Bergenas komunikē 2005
- Eiropas parlamenta un padomes ieteikums (2008) par 

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidi mūžizglītībā
- Lisabonas konvencijas komitejas rekomendācija par 

kvalifikāciju ietvarstruktūru izmantošanu atzīšanā 2013
- MK 2008. gada noteikumi Nr. 990 “Noteikumi par 

Latvijas izglītības klasifikāciju”, grozījumi 2010
- MK 2013. gada 16. aprīļa noteikumi Nr. 202 “Kārtība, 

kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību 
apliecinošus dokumentus”



EKI un EAIT

EKI EAIT
8 līmeņu atsauces 
sistēma

3 ciklu kvalifikāciju 
ietvarstruktūra

Mūžizglītībai Augstākajai izglītībai

Mācīšanās rezultāti Mācīšanās rezultāti

EKI 5-8 līmeņu apraksti 
atbilst  atbilst EAIT 3 
ciklu deskriptoriem
Salīdzināmība caur EKI

Sistēmu harmonizācija



LQF/EQF 
levels
(1-8)

Augst ākā 
izgl ītība
(akadēmiskā
& 
profesionālā)

Vidējā 
izgl ītība
(vispārējā & 
profesionālā)

Pamatizgl ī
tība
(vispārējā & 
profesionālā)



2004 
� Uzsākta ciklu  aprakstu izveide augstākajā izglītībā

2009
� IZM izveido darba grupu Latvijas kvalifikāciju sistēmas piesaistei EKI
� Latvijas Rektoru padome izveido darba grupu līmeņu aprakstu (deskriptoru) 

izveidošanā augstākajā izglītībā

2010
� Sagatavoti ciklu apraksti (deskriptori) augstākajā izglītībā 2010
� Sagatavoti līmeņu apraksti (deskriptori) vidējās izglītības līmenī
� Konsultāciju process
� Sagatavoti un apstiprināti Grozījumi Ministru kabineta (2.12.2008.) noteikumos 

Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”

2011
� Sagatavots pašvērtējuma ziņojums

2012-2013
� LKI ieviešana

Attiecin āšanas procesa laika grafiks



Kritēriji un procedūras
EKI EAIT

Ir skaidra un loģiski pierādām saikne starp 
nacionālajiem kvalifikāciju līmeņiem vai 
sistēmām un EKI līmeņu deskriptoriem

Pastāv skaidra un pierādāma saikne starp 
izglītības kvalifikācijām NKI un ciklu 
kvalifikāciju deskriptoriem EAIT 
ietvarstruktūrā

NKI vai sistēma un tās kvalifikācijas balstās 
uz mācīšanās  rezultātiem  

NKI un tās izglītības kvalifikācijas 
acīmredzami balstās uz mācīšanās 
rezultātiem 

Procedūras kvalifikācijas iekļaušanai NKI ir 
caurskatāmas

Procedūras izglītības kvalifikāciju 
iekļaušanai NKI ir caurskatāmas

Nacion ālās kvalit ātes nov ērtēšanas 
sist ēmas izgl ītībai un apm ācībai 
atsaucas uz NKI 

Nacion ālā augst ākās izgl ītības 
kvalit ātes nodrošin āšanas sist ēma 
atsaucas uz NKI

Pielīdzināšanas procesā ir jāiesaista 
starptautiskie eksperti

Pielīdzināšanas procesā ir jāiesaista 
starptautiskie eksperti

NKI/EKI līmeņiem ir jābūt atspoguļotiem 
izglītības dokumentos 

NKI un tās atbilstība EAIT ietvarstruktūrai ir 
atspoguļota visos diploma pielikumos



Metodes LKI piel īdzināšanai EKI

Izglītības valsts standartu un 
profesiju standartu analīze

EKI deskriptoru un Dublinas 
deskriptoru analīze

Latvijas izglītības līmeņu 
deskriptoru izveide

Līmeņa deskriptoru ievietošana MK 
noteikumos



EKI l īmeņi LKI l īmeņi EAIT l īmeņi

8 8 3. cikls

7 7 2. cikls

6 6 1. cikls

5 5 īsais cikls

4 4

3 3

2 2

1 1



Form ālo augst ākās izgl ītības dokumentu (kvalifik āciju) 
vieta LKI/EKI

kopš 2010. gada oktobra apstiprin āts ar MK noteikumiem

Latvijas augst ākās izgl ītības dokumenti (kvalifik ācijas) Līmenis

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (1.līmeņa 
profesionālā augstākā (koledžas) izglītība, studiju ilgums pilna laika studijās 
2-3 gadi)

5

Bakalaura diploms
Profesionālā bakalaura diploms
Profesionālās augstākās izglītības diploms, augstākās profesionālās 
kvalifikācijas diploms (2. 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 (2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kopējais 
pilna laika studiju ilgums – vismaz 5 gadi)

7

Doktora diploms 8



Attiecināšanas process tiek organizēts 2 fāzēs:

�Pirm ā fāze (2009-2011) –LKI izveidošana; formālās 
izglītības sistēmas attiecināšana pret EKI un augstākās 
izglītības pret EAIT

�Otrā fāze (2013-2015) – LKI tālāka attīstība; 
pašvērtējuma ziņojuma pārskatīšana balstoties uz 
situācijas izvērtējumu, nozaru izpēti un izmaiņām 
izglītībā.

Attiecin āšanas procesa m ērogs



Vai un kā izmantot kvalifikāciju 
ietvarstruktūru un mācīšanās 
rezultātus augstākās izglītības 
kvalitātes vērtēšanā???



http://nki-latvija.lv


