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Kvalifikāciju ietvarstruktūras pasaulē

Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums (2008. gada 23. aprīlis) par
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai

Kvalifikācija – oficiāls vērtēšanas un atzīšanas
procesa rezultāts, ko iegūst, kad kompetenta
struktūra konstatē, ka indivīds ir sasniedzis
mācīšanas rezultātus atbilstīgi konkrētiem
standartiem
Mācīšanas rezultāti – formulējumi (descriptors) par
to, ko mācību procesā iesaistītais zina (zināšanas),
izprot (prasmes) un spēj darīt (kompetences) pēc
attiecīgu mācību pabeigšanas, un tie ir definēti
zināšanu, prasmju un kompetenču izteiksmē

Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums (2008. gada 23. aprīlis) par
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai

Mērķis: izmantot Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru
(EQF) kā atsauces līdzekli dažādu kvalifikāciju
sistēmu kvalifikācijas līmeņu salīdzināšanai un lai
veicinātu mūžizglītību un līdztiesīgas iespējas
zināšanu sabiedrībā, kā arī Eiropas darba tirgus
tālāku integrāciju, vienlaikus respektējot valstu
izglītības sistēmu lielo dažādību
2006.gada pozīcijā IZM (ELD) apstiprināja Latvijas
gatavību ieviest EQF. Vēlāk AIC tika nozīmēts par
EQF ieviešanas kontaktpunktu Latvijā

Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums (2008. gada 23. aprīlis) par
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai
Uzdevums I

Uzdevums II

Uzdevums III

• 2010. gadā valsts
kvalifikāciju sistēmas
piesaistīt Eiropas
kvalifikāciju
ietvarstruktūrai, tostarp
pārredzami norādīt
kvalifikācijas līmeņu
atbilstību II pielikumā
noteiktajiem līmeņiem
un vajadzības gadījumā
izveidot valsts
kvalifikāciju
ietvarstruktūras saskaņā
ar valsts tiesību aktiem
un praksi;

• noteikt atbilstīgus
pasākumus, lai līdz
2012. gadam visās
jaunajās kompetento
iestāžu izsniegtajās
kvalifikācijas apliecībās,
diplomos un “Europass”
dokumentos,
izmantojot attiecīgās
valsts kvalifikācijas
sistēmas, būtu skaidri
norādīta atsauce uz
atbilstīgo Eiropas
kvalifikāciju
ietvarstruktūras līmeni;

• definējot un aprakstot
kvalifikācijas, izmantot
pieeju, kas balstīta uz
mācīšanās rezultātiem,
un veicināt neformālās
izglītības un ikdienas
mācīšanās atzīšanu
saskaņā ar kopējiem
Eiropas principiem,

Kritēriji un procedūras
1. Iesaistīto institūciju atbildība un/vai juridiskā kompetence ir pietiekama un to noteikusi
kompetentā valsts iestāde

2. Ir skaidra un loģiski pierādām saikne starp nacionālajiem kvalifikāciju līmeņiem vai sistēmām
un EQF līmeņu deskriptoriem
3. Nacionālā kvalifikāciju ietvarstruktūra vai sistēma un tās kvalifikācijas balstās uz mācību
rezultātiem un pasākumiem neformālās izglītības atzīšanai un, kur iespējams, kredītu sistēmu.
4. Procedūras kvalifikācijas iekļaušanai nacionālajā kvalifikāciju ietvarstruktūrā vai kvalifikācijas
aprakstīšanai nacionālajā kvalifikāciju sistēmā ir caurskatāmas
5. Nacionālās kvalitātes novērtēšanas sistēmas izglītībai un apmācībai atsaucas uz nacionālo
kvalifikāciju ietvarstruktūru vai sistēmu un ir atbilstoša attiecīgajiem Eiropas principiem un
vadlīnijām.
6. Pielīdzināšanas procesam ir jāiekļauj fiksēts saskaņojums ar atbilstošām kvalitātes
novērtēšanas iestādēm
7. Pielīdzināšanas procesā ir jāiesaista starptautiskie eksperti
8. Kompetentai valsts iestādei ir jāapstiprina pielīdzināšanas rezultāts. Par to ir jāpublicē viens
ziņojums.
9. Informācijai jābūt saistītai ar EQF interneta platformu.

10. Atbilstoši pielīdzināšanas rezultātam, EQF līmeņiem ir jābūt atspoguļotiem izglītības
dokumentos.
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EKI un EAIT
EKI
8 līmeņu atsauces
sistēma
Mūžizglītībai
Mācīšanās rezultāti
EKI 5-8 līmeņu apraksti
atbilst atbilst EAIT 3
ciklu deskriptoriem

EAIT
3 ciklu kvalifikāciju
ietvarstruktūra
Augstākajai izglītībai
Mācīšanās rezultāti
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Igaunijas piemērs
Formal education qualifications

EQF
and EstQF
levels

Graduation certificate of simplified curriculum;
Graduation certificate of curriculum for students with moderate and severe learning
disabilities

1

Vocational education certificate without basic education requirement;
Basic education certificate

2

I

Vocational education certificate based on basic education;
Vocational secondary education certificate;
Vocational secondary education certificate based on secondary education;
Upper secondary education certificate

3

I, II

Vocational secondary education certificate based on secondary education;

4

I, II, III

5

III, IV

6

III, IV, V

Bachelor's degree, Professional higher education certificate

Estonian
professional levels

Occupational groups

unskilled workers

office workers, service and sales
staff, skilled workers in
agriculture and fishery,
skilled workers and
craftsmen, operators of
equipment and machinery

associate
professiona
ls and
technicians
professionals, managers

Nīderlande (tika mainīts)
NLQF

Adult
education

VMBO

MBO

HAVO/
VWO

Ho

8

Doctorate/
Designer/
Medical
specialist

7

Master

6

Bachelor

5

VAVO-VWO

4

VAVO-HAVO

3
2
1
Entry
level

VWO
MBO-4
MBO-3

VACO-VMBO
tl
Basic
Education 3
Basic
Education 2
Basic
Education 1

VMBO
kb, gl and MBO-2
tl
VMBO bb MBO-1

HAVO

Associate
Degree

‘‘Other qualifications”

Paldies par uzmanību!

