
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Seminārs augstākās izglītības iestādēm un iesaistītajām institūcijām 

„Internacionaliz ācijas iespējas un risinājumi” 
2013. gada 28. novembrī 

 
Norises vieta: Latvijas Universitāte, Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes Sēžu zāle 
 
Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Akadēmiskās informācijas centru, Valsts 
izglītības attīstības aģentūru un Augstākās izglītības eksporta apvienību rīko darbsemināru 
„Internacionalizācijas iespējas un risinājumi”, kurā aicinātas piedalīties Latvijas augstākās 
izglītības iestādes un iesaistītās institūcijas. 
 
Semināra mērķis: apzināt problēmas un darba grupās izstrādāt priekšlikumus, lai veicinātu 
internacionalizāciju un eksportspēju, iepazītos ar trešo valstu kvalifikāciju ietvarstruktūrām  
un novērstu daļu šķēršļu, kas kavē Latvijas augstākās izglītības internacionalizāciju un 
ekportspēju. 
 
Darba forma: plenārsēde un diskusijas darba grupās. 
 
 

Darba kārt ība 
 

10:30 – 11:00   Ierašanās, reģistrācija, kafija 
 
Plenārsēde 
 
11:00 – 11:30   Uzruna un prezentācija 

Kā Latvijas augstāko izglītību padarīt atvērtāku? 
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju  
departamenta direktore Dr.phil. A.Kiopa 

 
11:30 – 12:00   Kas ir augstākās izglītības internacionalizācija un kādēļ 
                                                tā vajadzīga? 
    Prof., Dr.chem. A. Rauhvargers 
 



12:00 – 12:30   Augstākās izglītības eksporta nepieciešamība un  
                                                eksportspējas veicināšana 
                                                Augstākās izglītības eksporta apvienības Valdes    
                                                loceklis I. Bergs („Turība”) 
 
Pusdienas 12:30– 13:10    
 
Darba grupas 
13:10 – 14:30 I. Internacionalizācijas vides veidošana 

Darba grupas vadītāja: Departamenta direktora vietniece 
augstākās izglītības jomā Dr.geogr. I.Stūre 
Problēmu identificēšana un iespējamie pasākumi: 

• kopīgās studiju programmas; 
• ārvalstu t.sk. viespasniedzēju piesaiste; 

• valodu lietojums valsts augstākās izglītības iestādēs; 
• mācīšanās rezultātu lietošana studiju programmās 
ārzemniekiem. 

 
II. Augstākās izglītības eksportspējas veicināšana 
Darba grupas vadītāja: Akadēmiskās informācijas centra vadītāja 
B.Ramiņa 
Izstrādāt priekšlikumus: 

• eksportspējīgu studiju programmu kritērijiem; 
• mērķtirgiem (valstis) un darba metodēm tajos; 

• kvalifikāciju ietvarstruktūru izmantošanā trešo valstu 
diplomu atzīšanā. 

 
III.  Starptautisko studentu atbalsta dienesti augstākās izglītības 
iestādēs 
Darba grupas vadītāja: Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju 
departamenta vecākā referente D.Ivsiņa 
Pieredze, diskusijas, iespējamie risinājumi: 

• RTU pieredze – rektora vietnieks Dr. I.Tipāns;  
• RSU pieredze – projektu vadītājs M.Ginters;  

• medicīniskā apdrošināšana trešo valstu studentiem – 
Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents J.Abāšins.  

 
14: 30 – 15:15  Darba grupu ziņojumi, apkopotie priekšlikumi  
                                                (ziņo katras grupas vadītājs max 15’) 
 
15:15 – 16:00 Noslēgums 
 Diskusija 
 


