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Lielbritānija

• General Certificate of Education (GCE) (izsniedz

Edexcel,OCR u.c.)

• Lielbritānijas izglītības sistēmā pēc 13 mācību 

gadiem kārto noslēguma eksāmenus:

- advanced level - paaugstināta līmeņa

- advanced subsidiary level - daļēji paaugstināta

līmeņa



Lielbritānija
• Trīs nokārtoti advanced level eksāmeni 

augstskolas programmai atbilstošos priekšmetos ir 
minimālais uzņemšanas nosacījums augstskolās. 

• advanced subsidiary level ir aptuveni ½ no 
paaugstināta līmeņa eksāmena (2AS=1AL). 

PIEMĒRS:

• Biology – advanced

• Chemistry - advanced

• Mathematics – advanced subsidiary

• Physics - advanced subsidiary



Lielbritānija
• General Certificate of Secondary Education (GCSE)-

vidējās izglītības dokuments, ko Lielbritānijas 

izglītības sistēmā izsniedz pēc 11 gadus ilgas 

obligātās vispārējās izglītības programmas apguves

• vismaz 5 nokārtoti eksāmeni (ordinary level) ir 

pielīdzināmi Latvijā izsniegtai apliecībai par 

vispārējo pamatizglītību vai pabeigtām 10.klasēm. 

• Statement of Results – pagaidu dokuments (this is

not a certificate)



Lielbritānija



International Baccalaureate (IBO)

• International Baccalaureate Diploma programma 

ir starptautiska divus gadus ilga (11. un 12.mācību 

gads) vispārējās vidējās izglītības programma, kuru 

organizē International Baccalaureate Organization

(IBO), bet realizē IBO atzītas skolas.

• Minimālais punktu skaits šī dokumenta ieguvei ir 

24, vērtējuma skala ir no 1- 7, kur 7 ir augstākais 

vērtējums.



International Baccalaureate (IBO)

• Diploma of the International Baccalaureate

• pielikums IB Diploma Programme Results

• izsniedz International Baccalaureate Organization

(1.augustā)



International Baccalaureate (IBO)

• jābūt nokārtotiem 6 eksāmeniem (3 SL un 3 HL) 

standard un higher level

- piem., četri eksāmeni (1SL un 3 HL) neder,

- nedrīkst būt nesekmīgs vērtējums 1-2







Nigērija



Nigērija



Nigērija







Namībija

• Namibia Senior Secondary Certificate

• izsniedz Namībijas Izglītības ministrija

• Lai pretendētu uz uzņemšanu Namībijas 

universitātēs, personai ir jābūt nokārtojušai 

vismaz 6 eksāmeniem vidējās izglītības 

noslēgumā (pārsvarā paaugstinātā līmenī 

(higher) un daži var būt parastā (ordinary) 

līmenī).

• angļu valoda un matemātika ir obligāta visiem. 

• Vērtējuma skala ir no 1-4, kur 1 ir augstākais 

vērtējums. 



Namībija



Kamerūna
• lai varētu piedalīties konkursā uz uzņemšanu 

augstskolā un kārtot iestājeksāmenu, personai 

ir jābūt nokārtojušai:

- Advanced Level (paaugstināta līmeņa) vidējās 

izglītības eksāmenus vismaz divos programmai 

atbilstošos priekšmetos un

- Ordinary level – 5 priekšmetos (angļu valoda

un matemātika ir obligāta visiem). 

• E ir viszemākais vērtējums, A – visaugstākais.





inara@aic.lv


