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Anatolijs Melnis
Augstākās izglītības, zinātnes un

inovāciju departamenta
vecākais eksperts



Normatīvā bāze

1. Augstskolu likums

2. MK 2012.g. 25.septembra noteikumi Nr.668 “Augstskolu, koledžu 

un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”

3. Izglītības un zinātnes ministra rīkojums par Studiju akreditācijas 

komisijas sastāvu

4. Studiju akreditācijas komisijas reglaments

5. Studiju virziena novērtēšanas organizatoriskā procesa metodika I

6. Studiju virziena novērtēšanas organizatoriskā procesa metodika II



Studiju virziena akreditācijas struktūrshēma
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Studiju akreditācijas komisijas sastāvs
(12 + 3)

1. Augstākās izglītības padomes pārstāvis

2. Latvijas Zinātnes padomes pārstāvis

3. Latvijas Koledžu asociācijas pārstāvis

4. Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis

5. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvis

6. Latvijas Studentu apvienības pārstāvis

7. Divi Rektoru padomes pārstāvji (valsts dibināto un privāto augstskolu)

8. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis

9. Trīs Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji

10. Pa vienam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Veselības ministrijas un 

Zemkopības ministrijas



Studiju akreditācijas komisijas 

pienākumi

1. Izskata studiju virziena akreditācijas iesniegumu

2. Izveido studiju virziena novērtēšanas (ekspertu) komisiju

3. Apstiprina novērotājus

4. Apstiprina Studiju virziena novērtēšanas organizatoriskā procesa metodiku

5. Pieņem lēmumu par studiju virziena akreditāciju

6. Lemj par izmaiņu izdarīšanu studiju virzienā

7. Lemj par izmaiņu izdarīšanu studiju virziena akreditācijas lapā



Lēmuma pieņemšana

� Studiju virziena akreditācijas iesnieguma izskatīšana

� Novērtēšanas komisijas atzinuma un ekspertu atzinumu 

izskatīšana

� Ekspertu vai citu uzaicināto pārstāvju uzklausīšana

� Augstskolas vai koledžas pārstāvju uzklausīšana

� Jautājumi augstskolas vai koledžas pārstāvjiem

� Diskusijas, viedokļu un priekšlikumu izteikšana

� Lēmuma pieņemšana balsojot



2 gadi:
– ja studiju virziena akreditācijas procesā konstatēta augstskolas vai 

koledžas resursu un spēju neatbilstība normatīvo aktu prasībām, bet tā 
novēršama akreditācijas termiņa ietvaros

– var ierosināt slēgt atsevišķu studiju virziena studiju programmu

Ārpuskārtas akreditācija:
– ja augstskola vai koledža nenodrošina materiāltehnisko vai finansiālo bāzi 
vai akadēmiskā personāla kvalifikāciju, izglītības un zinātnes ministrs pēc AIP 
vai SAK priekšlikuma var ierosināt studiju virziena ārpuskārtas akreditāciju

Akreditācijas lēmuma pamatojums 
(AL 553.pants)



� novērtēšanas komisijas ekspertu ziņojums ir negatīvs

� studiju programmas neatbilst AL un citu normatīvo aktu prasībām

� studiju virziena informatīvā, materiāltehniskā, finansiālā bāze un 

akadēmiskā personāla kvalifikācija neatbilst studiju programmu 

īstenošanas nosacījumiem

� maģistra vai doktora studiju programmas nav balstītas uz 

attiecīgās zinātņu nozares sasniegumiem un atziņām

� augstskola vai koledža nav novērsusi  studiju virziena iepriekšējās 

akreditācijas laikā konstatētos trūkumus

Lēmums par akreditācijas atteikumu

(AL 553.pants, (5) daļa)



Studiju virzienu 

galvenie akreditācijas rezultāti

Akreditācijas

rezultāts

Virzienu 

skaits

% Programmu 

skaits

%

6 gadi 213 87 810 94

2 gadi 27 11 40 5

Neakreditēt 3 1 4 0,5

Nav pieņemts 

lēmums
3 1 4 0,5

Kopā 246 100 858 100

Nav iesniegti 

dokumenti
12 5 17 2

Kopā 258 100 875 100



Studiju virzieni, 

kas visās AII akreditēti uz 6 gadiem
Studiju virziens AII skaits Programmu skaits

1. Izglītība, pedagoģija un sports 8 64

3. Reliģija un teoloģija 5 12

5. Valodu un kultūras studijas 5 36

8. Socioloģija, politoloģija un antropoloģ. 7 26

9. Ekonomika 20 57

13. Dzīvās dabas zinātnes 3 7

14. Ģeogrāfijas un zemes zinātnes 1 6

15. Ķīmija, ķīmijas tehnol. un biotehnol. 4 11

16. Fizika, materiālzin., matem. un statis. 4 20

19. Enerģētika, elektrotehn. un elektr. 3 13

21. Arhitektūra un būvniecība 7 32

22. Lauksaimniecība 2 16

29. Militārā aizsardzība 1 5

Kopā 70 305



Paldies par uzmanību!


