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KAS IR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 
INTERNACIONALIZĀCIJA?

Vecākā izpratne: 
�studentu apmaiņa un sadarbības 

programmas

Jaunākā izpratne: 
�visaptveroša pieeja augstākajai izglītībai, 

lai starptautiskā veidā sagatavotu 
studentus būt aktīviem dalībniekiem 
savstarpēji saistītā pasaulē



PASAULES KLASES UNIVERSITĀTES IZVEIDES 
PRIEKŠNOTEIKUMI (SALMI J., 2009)
Talanta koncentrācija :

�Studentu piesaiste no citām valstīm >25%

�Mācībspēku piesaiste no citām valstīm >25%

�Tikai izcilu studentu atlase

�Tikai izcilu mācībspēku atlase

�Tradīcijas par savu absolventu pieņemšanu par 
mācībspēkiem atmešana 

�Maģistra un doktora progr. 
studentu īpatsvars >50%

Soochow University Library China



BŪTISKĀKIE AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 
PĀRMAIŅU VIRZIENI PĒDĒJOS 3 GADOS 

�Boloņas procesa reformas 78%
�Internacionalizācija 61%
�P ā

rvaldības reformas

49%
�Finansēšanas reformas 45%
�Inovāciju politika 43% 
�Reitingi 23%

EUA Trends 2012



STRATĒĢIJU MAIŅA 
� Internacionalizācijas centrā vairs nav tikai studentu 

mobilitāte

� Internacionalizācija aptver gan studijas, gan 
pētniecību, tādēļ vairs nav tikai ārējo sakaru 
departamentu pārziņā,

bet ir nonākusi augstskolas kopējās stratēģijas 
līmenī,

�Augstskolas profilējas, tādēļ sadarbības partneru 
meklēšana/ atlase vairs nav vienīgi iniciatīva “no 
apakšas” bet tiek izlemta no nākotnes vīzijas 
viedokļa

(EUA Trends 2010)



AUGSTSKOLU INTERNACIONALIZĀCIJA:
Ārvalstu mācībspēku ilgtermiņa piesaiste– vismaz 10%
Visi mobilitātes veidi un abi virzieni:
�Horizontālā: 

� studenti brauc apgūt studiju periodu ārzemēs un 
� ārzemju partneraugstskolu studenti brauc apgūt studiju periodu

� Vertikālā: 
� pēc pirmā grāda iegūšanas studenti nākamo grādu 

iegūst citā valstī
� Ārzemju studenti brauc iegūt otro grādu
� Studentu apmaiņa noslēguma darbu izstrādei vai praksei
� Kopīga noslēguma darbu vadīšana
� Kopīgo grādu veidošana



LATVIJA UN AUGSTSKOLU NTERNACIONALIZĀCIJA

Ir daļēji atrisinātas problēmas ar:
� imigrāciju, 
�darba atļaujām, 
�apmešanos 
Trūkst finansiāla atbalsta
Valsts augstskolām
�Šķēršļi pasniegšanai svešvalodā
�Nav atļauti noslēguma darbi svešvalodā
�Valsts augstskolām nav atļauta programmu 

veidošana svešvalodā 

Kā darīt vajadzīgu darbu, ja tādēļ kļūsti «ienaidnieks»?



(2002) KOPĪGAĀM GRĀDAM JĀATBILST 
VISMAZ DAĻAI NO ŠĀDIEM RAKSTUROJUMIEM:

• kopīgi izstrādātas / apstiprinātas programmas;
• kopīgas uzņemšanas un eksāmenu komisijas;
• studijas notiek visās partneraugstskolās;
• salīdzināms studiju ilgums savā valstī un ārzemēs; 
• partneru starpā studijas tiek automātiski atzītas;
• mācībspēki māca arī partneraugstskolās, 
• grādi: vai nu piešķir kopīgi, vai arī 2 vai vairākas 

partneraugstskolas piešķir katra savu grādu



KOPĪGIE GRĀDI
Kopīgie grādi: vai nu grādu piešķir 
kopīgi, vai arī divas vai vairākas katra 
savu
�partnerinstitūcijas piešķir savu grādu

augstākās izglītības sistēmu tuvināšanās, 
�kopīgi veidota kvalitātes nodrošināšana
�veicina diplomu savstarpējo atzīšanu
�veicina kvalifikāciju caurskatāmību (ECTS, 

DS, salīdzinoša pieeja)
�studentu un mācībspēku mobilitāte



KOPĪGIE GRĀDI –
IEGUVUMI

�Absolventu nodarbināmība vairākās valstīs, 

�Eiropas/ starptautiska dimensija studijām 

�Valsts un Eiropas pievilcības vairošana

�programmu rezultāts pārsniedz sastāvdaļu summu
� Iespēja uzturēt studijas retās/ nepopulārās jomās 
�Profesionāļu gatavošana jomās, kurās ir nepieciešama 

starptautiska  dimensija



KOPĪGIE GRĀDI – K Ā

DĒĻ AUGSTSKOLAS GRIB 

TOS VEIDOT?
�Savas augstskolas starptautiskās reputācijas celšana 
�Absolventu nodarbināmība Eiropas mērogā 
�Piekļuve reglamentētām profesijām Eiropas mērogā
�Starptautiska zīmola pievienošana programmai 
�Citas valsts akreditācijas/ kvalitātes apstiprinājuma 

iegūšana
�Vairāk rezultātu ar tiem pašiem resursiem



EP/UNESCO REKOMENDĀCIJA 
KOPĪGO GRĀDU ATZĪŠANAI
Galvenie nosacījumi, kas jāizpilda kopīgajam  grādam, 

lai tas tiktu starptautiski atzīts: 

1. Visām kopīgās programmas daļām
un visām programmas realizācijā iesaistītajām  
partneraugstskolām jābūt pakļautām caurredzamai
kvalitātes nodrošināšanai 

2. Gadījumos , kad kopīgo grādu realizē plašs 
konsorcijs,  visām konsorcijā iesaistītajām 
augstskolām jābūt savā valstī atzītām

3. Grāda kopīgajam raksturam jāatspoguļojas Diploma 
pielikumā



VALSTU REĀLI IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS 
KOPĪGU GRĀDU ATZĪŠANAI                STOCKTAKING, 2009

�visu kopīgā grāda daļu kvalitātei jābūt novērtētai
visām partneraugstskolām jābūt atzītām,
�visām kopīgā grāda satsāvdaļām jāpieder pie kādas 

valsts izglītības sistēmas
�atzīst pie nosacījuma, ka valstī, kur atzīšana prasīta, 

ir līdzīga programma

13



KO SABOJĀ ATKĀPES NO KOPĪGO GRĀDU 
DEFINĪCIJAS? 
JA  ATMETAM KOPĪGO KVALITĀTES 
NODROŠINĀŠANU:

�Sistēmu tuvināšanās ↓
�Politiskie mērķi ↓

�Starptautiska nodarbināmība ↓
�Diplomatzīšana ↓
�Augstskolu internacionalizācija ↓



K AS NOTIEK, JA AIZVIETOJAM RE

ĀLU 

MOBILITĀTI PRET VIRTUĀLU

�Politisko mērķu sasniegšana ↓
�Starptautiska nodarbināmība ↓

�Augstskolu internacionalizācija ↓
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PIRMS STUDENTU UZŅEMŠANAS
JĀBŪT DROŠI ZINĀMAM
� Kādu grādu piešķirs kopīgās programmas noslēgumā (nemānīt 

studentus!),

Jābūt izveidotai 
Kopīgajai programmai,
Kopīgajam kvalitātes nodrošināšanas mehānismam

Līgumā jābūt noteiktam:
� Kādi ir katras partneraugstskolas pienākumi,
� Kā tiek finansēta kopīgā programma
� Kā neveiksmes gadījumā izbeidz sadarbību
� Kā notiks studentu uzņemšana



Kopīgās 
programmas

Kopīgie grādi

Source: BFUG questionnaire, 2012



Studentu mobilitāte



Globālā studentu mobilitāte





NO CITĀM EAIT VALSTĪM IENĀKOŠO STUDENTU 
ĪPATSVARS KOPĒJĀ STUDENTU SKAITĀ

Source: The European Higher Education Area in 2012: 
Bologna Process Implementation Report



IENĀKOŠĀ STUDENTU PLŪSMA NO 
CITĀM EAIT VALSTĪM (ABSOLŪTIE SKAITĻI)



IZEJOŠĀ STUDIJU MOBILITĀTE GRĀDA 
I EGUVEI (ABSOL

ŪTIE SKAITĻI, 2009 DATI)

Source: The European Higher Education Area in 2012: 
Bologna Process Implementation Report



IZEJOŠĀ MOBILITĀTE NO EAIT UZ EAIT 
VALSTĪM (% NO KOPĒJĀ STUD SKAITA VALSTĪ)

Source: The European Higher Education Area in 2012: 
Bologna Process Implementation Report



IZEJOŠĀ MOBILITĀTE NO EAIT UZ EAIT 
VALSTĪM (% NO KOPĒJĀ STUD SKAITA VALSTĪ)

Source: The European Higher Education Area in 2012: 
Bologna Process Implementation Report



MOBILITY: « ATTRACTIVENESS » OF EHEA
(high outward and negative balance)

"Open" 
systems

"Closed" systems
(low outward and negative balance)

"Attractive" systems
(low outward and positive balance)

(high outward but positive balance)

"Limited" systems



DIVĀS PĒDĒJĀS DEKĀDĒS BIJA 
VĒROJAMS INTERNACIONALIZĀCIJAS 
UZPLAUKUMS 
KAS NOTIEK TAGAD?



INTERNACIONALIZĀCIJAS 
PROBLEMĀTISKIE ASPEKTI

�Anglosakšu sistēmu dominanace
�Pasules augstākās izglītības amerikanizācija
�Ne-angļu valodu izspiešana
�Augstkolu reitingu ietekmes pieaugums
�Skaitlisko indikatoru dominance stratēģijās
�Programmu akreditācijas dominance kvalitātes 

nodrošināšanā
�Nacionālā finansējuma pārdale veicinot elitārākās 

augstskolas (Mateja efekts)
� Iekšējā finansējuma novirzīšana internacionalizācijai



PALDIES PAR UZMANĪBU


