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Definīcija

Kopīgā studiju programma 

Integrētā studiju programma, kuru koordinē un 

piedāvā kopīgi vairākas augstskolas, un  kuras 

rezultātā tiek piešķirts kopīgs (dubultais vai 

daudzkārtīgais) grāds.

Joint Study programme

An integrated curriculum coordinated and 

offered jointly by different higher education 

institutions and leading to a joint (double or

multiple) degree.

Kopīgais grāds

vienots diploms, ko izdod augstskolas, kuras 

piedāvā kopīgo programmu, un kas ir oficiāli 

atzīts valstīs, kurās atrodas grāda piešķīrējas 

institūcijas.

Joint Degree

A single document awarded by higher 

education institutions offering the joint 

programme and nationally acknowledged as the 

recognised award of the joint programme.

Dubultie vai daudzkārtīgie grādi 

divu vai vairāku augstskolu nacionālie diplomi, 

ko oficiāli izdod divas vai vairākas augstskolas, 

kuras piedāvā kopīgo studiju programmu , pēc 

programmas sekmīgas apgūšanas. 

Double or Multiple degree

Separate degrees awarded by higher education 

institutions offering the joint programme

attesting the successful completion of this 

programme.

Framework for Fair Recognition of Joint Degrees, ECA, 2013



Eiropas Augstākās izglītības telpa (EAIT)

2001. – Prague Communiqué

2003. – likumdošana neparedz kopīgo grādu piešķiršanu

2005. – ES Erasmus Mundus programma

2007. – 66,3 % EAIT valstīs mainīta likumdošana attiecībā uz         

kopīgo grādu piešķiršanu

2009. – 83,3 % EAIT valstīs mainīta likumdošana attiecībā uz 

kopīgo grādu piešķiršanu

2011. – 84 % AII piedāvā kopīgas programmas

33 % AII piešķir kopīgos grādus

2012. – visās EAIT valstīs saskaņā ar likumdošanu ir atļauts 

īstenot kopīgas programmas



Latvijas likumdošana (I)

2011. - Augstskolu likuma grozījumi

55.1 pants. Kopīgā studiju programma

(1) Augstskola ir tiesīga kopā ar partnerinstitūciju, kas var būt cita 

akreditēta augstskola Latvijā vai attiecīgas valsts atzīta 

augstskola ārvalstī (turpmāk - partnerinstitūcija), izstrādāt 

studiju programmu un piedalīties tās īstenošanā (turpmāk -

kopīgā studiju programma), noslēdzot par to attiecīgu 

rakstveida vienošanos.



Latvijas likumdošana (II)

• MK 2013.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.230 

"Studiju programmu licencēšanas noteikumi“

• MK 2013.gada 16.aprīļa noteikumi Nr.202 

"Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko 

izglītību apliecinošus izglītības dokumentus"



Izaicinājumi

• Nacionālās likumdošanas īpatnības

• Kvalitātes nodrošināšana

• Informācijas trūkums

• ???


