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Normatīvais regulējums

Augstskolu likums (AL) - 2011.g. grozījumi

2013.gada 16.aprīļa MK noteikumi Nr.202 “Kārtība, kādā 

izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus 

dokumentus” (tā 7.pielikums – Diploma pielikums)

2013.gada 25.aprīļa MK noteikumi Nr.230 “Studiju 

programmu licencēšanas noteikumi”

.



Augstskolu likums (I)
• 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.

(2) Kopīgā studiju programma atbilst šādiem nosacījumiem:

1) vienāda augstākās izglītības līmeņa studiju programmu daļas;

2) katra AII īsteno vismaz vienu desmito daļu no visas attiecīgās studiju

programmas;

3) ir vienotas prasības attiecībā uz kopīgās studiju programmas

īstenošanu, noslēguma pārbaudījumiem, studijās iegūstamo grādu un

profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu; kopīgās studiju programmas daļas

kopā veido saturiski vienotu un secīgu kopīgu studiju programmu;



Augstskolu likums (II)

4)kopīgi izveidota kopīgās studiju programmas kvalitātes

nodrošināšanas sistēma;

5) studējošo mobilitāte vienā vai vairākās AII;

6) akadēmiskā personāla mobilitāte vismaz vienā AII;

7) piešķiramais grāds vai profesionālā kvalifikācija, kas atbilst

Latvijas normatīvajos aktos noteiktajai studijās iegūstamo

grādu vai profesionālās kvalifikācijas sistēmai;

8) noteikts kopīgi izsniedzamā diploma, kā arī diplomam

pievienotā pielikuma saturs.



Rakstveida vienošanās (I)

• Kvalifikācija

• Mācību valoda 

• Dublējošā valoda, ja ir iesaistīta ārvalstu partnerinstitūcija (MK 

noteikumu Nr.202 11. punkts)

• Prasības attiecībā uz kopīgās studiju programmas īstenošanu, 

t.sk., uzņemšanas prasības, mobilitāte, apjoms

• Prasības attiecībā uz noslēguma pārbaudījumiem

• Atzīmju sistēma

• Sadarbība (atbildība, finansējums)

• Diploms (kopīgs vai katras AII)



Rakstveida vienošanās (II)

Var paredzēt (ja tas netiek paredzēts, stājas spēkā MK 

noteikumos Nr.202 noteiktais: 

• Kas parakstīs diplomu (9. punkts)

• Vai tiks pievienots diploma papildpielikums citā (citās) valodās 

(12. punkts)

• Citu informāciju, ko iekļaut diploma pielikumā (13.punkts)

• Kas apstiprina (paraksta) kopīgā diploma pielikumu 

(23.punkts)

• Kura institūcija izsniegs diploma un tā pielikuma dublikātu  

(37.punkts)



Paldies par uzmanību!


