
Kā padarīt Latvijas augstāko izglītību

kvalitatīvāku un

konkurētspējīgāku?

Rīgā, 2013.gada 28. novembris



augstākās izglītības un zinātnes 

internacionalizācija un starptautiskās 

konkurētspējas paaugstināšana

Viens no reformu rīcības virzieniem:



Izaicinājumi reformām

• Demogrāfiskā situācija

• Mainīgā darba tirgus prasības

• Pārāk liels augstskolu skaits

• Augstskolām trūkst stratēģiskas specializācijas

• Pārvaldība, resursu pieejamība un kapacitāte

• Akadēmiskā personāla novecošana



Internacionalizācijas mērķi

• Paaugstināt augstākās izglītības kvalitāti un 

starptautisko konkurētspēju

• Palielināt augstākās izglītības atvērtību un 

spēju integrēties starptautiskajā izglītībā

• Paaugstināt studiju vides internacionalizācijas 

līmeni (ārvalstu studenti, pasniedzēji, kopīgās 

programmas, kopīgie zinātnes projekti)



Kritēriji un rādītāji (plānotie)

• Ārvalstu studentu skaits Latvijā (10%)

• Ārvalstu pasniedzēju skaits (10% no kop.sk.)

• Kopīgo studiju programmu skaits (ap 100)

• Kopīgo pētniecības projektu skaits

Vairāk ne vienmēr ir labāk!

Kā izmērīt internacionalizācijas kvalitāti?



Īstenošanas modelis

No augšas uz apakšu 

(nacionālais līmenis – augstskolas)

No apakšas uz augšu

(augstskolas – nacionālais līmenis)

Sinerģija

Vai internacionalizācijas stratēģijas izstrāde 
veicinās kultūras maiņu augstskolās?



Ministrijas atbildība

• Likumdošanas ietvars

• Finansējums

• Īstenotie pasākumi un programmas



Likumdošanas ietvars:

Likumdošana kopīgo studiju programmu izveidei:

• Augstskolu likuma 55.1 pants. Kopīgā studiju programma

• MK noteikumi Nr.202 “Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus 

augstāko izglītību apliecinošu dokumentus” 2013.gada 

16.aprīlī 

• Ierosināti grozījumi Augstskolu likumā:

valodas ierobežojumu samazināšana valsts 

augstskolās



Pieejamais finansējums 2014 - 2020

ES programma Erasmus + 

Kopējais budžets 14,7 miljardu eiro

Kohēzijas politikas fondu un valsts budžets:

Programmā “Izaugsme un nodarbinātība”:

SAM 8.1.1. – 30 549 896,89 euro

SAM 8.2.1. – 66 655 685 eiro



Struktūrfondu atbalsts 2014 – 2020

šādiem internacionalizācijas pasākumiem:

• Starpinstitucionālu/ kopīgu doktorantūras studiju 

programmu izveidei, t.sk. ārvalstu pasniedzēju 

piesaistei, īpaši STEM virzienos

• Studiju programmu konsolidēšana un studiju 

programmu izstrāde ES valodās

• Jauno pasniedzēju un ārvalstu pasniedzēju piesaiste, 

esošo kvalifikācijas paaugstināšana

• Pārvaldības kapacitātes paaugstināšana



Eksportspēja: galvenie mērķi

• Veicināt augstskolu konkurētspēju un uzlabot 

augstākās izglītības kvalitāti

• Ieņemt savu vietu globālajā augstākās izglītības tirgū 

Kāda ir mūsu niša globālajā izglītības tirgū?

• Iegūt uzticamību un reputāciju starptautiskajā 

izglītībā/ nišā

• Lai piesaistītu trūkstošo darba spēku?

• Lai pelnītu naudu?



Galvenais jautājums:

eksporstpējas kvalitāte

• Kvalitatīvu studiju piedāvājums angļu valodā 

noteiktās studiju jomās

• Studentu pakalpojumu/atbalsta dienests 

augstskolās/ valstī

• Mārketinga stratēģija/ eksportspējas

pasākumu efektivitāte



Aplūkojamie jautājumi  šajā seminārā:

Starptautiska studiju vides veidošana:

• Kopīgo studiju programmu izstrāde

• Ārvalstu pasniedzēju piesaiste

Eksportspēja:

• Kvalitatīvu studiju piedāvājums angļu valodā

• Galvenie eksporta tirgi

• Serviss ārvalstu studentiem



Paldies par uzmanību!


