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Saturs

• Internacionalizācija (INT): kā izmainās tās saturs un
loma augstskolās?

• INT komercializācija

• LLU - eksportu orientēts uzņēmums ?
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Avoti

• EUA - Trends 2015: Learning and Teaching in European
Universities

• IAU 4th Global Survey: Internationalization of Higher
Education: Growing expectations, fundamental values.

• Augstākās izglītības eksporta ekonomiskā nozīme un ietekme
Latvijā, „Certus”, 2016.

• Ārvalstu studentu aptauja par studijām un dzīvi Latvijā. SKDS,
2016

• LLU ārvalstu studentu aptaujas
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Internacionalizācija

- augstskolas atvēršanās pasaulei

ar nolūku uzlabot savu konkurētspēju
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INT nozīmes pieaugums
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• 69% respondentu uzskata INT par ļoti svarīgu universitātes
procesu (EUA)

• 70% uzskata, ka tā ir bijusi nozīmīgāka tendence kopš 2010
(EUA)

• 83% - tās nozīme turpmākajos 5 gados vēl palielināsies
(EUA)

• lielākā daļa aptaujāto plāno ieguldīt tajā vēl lielākus
budžeta līdzekļus (IUA)

• 61% respondentu ir iezīmēts INT budžets (IUA)



50%

35%

8%

6%

1%

Yes, we have a strategy in place

Yes, as part of the general
institutional strategy

No, but we are developing a
strategy

N.A.

No

INT stratēģijas 

Does your institution have an internationalization strategy?

Source: Trends 2015: Learning and Teaching in European Universities
(http://eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA_Trends_2015_web) 
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13%

21%

32%

54%

58%

64%

72%

73%

81%

81%

85%

86%

92%

96%

Offshore campuses

MOOCs and other types of online learning

Degree programmes taught in languages other than English

Capacity-building projects with partners in developing countries

International student recruitment campaigns

Internationalisation at home

Summer schools

International marketing

Strategic partnerships with a select number of foreign institutions

Degree programmes taught in English

Participation in international higher education networks

Student work placements/Internships

Staff exchanges

Student exchanges

INT saturu veidojošie pasākumi

Does your institution undertake the following activities to support its internationalisation?

Source: Trends 2015: Learning and Teaching in European Universities
(http://eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA_Trends_2015_web)  
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Ieguvumi no INT
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• INT kā pieredzes maiņa: studentu konkurētspēja,

mācībspēku kompetence, labākā prakse

• INT - studiju kvalitātes uzlabošanos veicinošs faktors

• INT - augstskolas snieguma mērīšanas indikators

• INT – augstskolas ienākumu dažādošanas avots



INT uzsvaru maiņa
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Kontakti, nodomu 
līgumi, konferences, 

publikācijas, 
«kultūras 

programmas»

Kontakti, nodomu 
līgumi, konferences, 

publikācijas, 
«kultūras 

programmas»

Apmaiņas mobilitāte, 
kopīgi projekti

Apmaiņas mobilitāte, 
kopīgi projekti

Studentu piesaiste no 
ārvalstīm, ārvalstu 

investīcijas pētījumos 
un tehnoloģiju 

pārnesē

Studentu piesaiste no 
ārvalstīm, ārvalstu 

investīcijas pētījumos 
un tehnoloģiju 

pārnesē



INT + KOM: cēloņi
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• valstu budžeta dotāciju samazināšanās augstākajai izglītībai,
prasības pieaug

• 92% aptaujāto augstskolu meklē jaunus finansējuma avotus
(Education at a Glance. 2014, OECD)

• studējošo skaita samazināšanās, ko nenosaka tikai demogrāfija

• augstākajai izglītībai IR starptautisks tirgus

• 2015. g. – 5milj., bet 2025. g. - 8 milj. studentu no ārvalstīm
(Education at a Glance. 2014, OECD)

• Boloņas process kā vienota izglītības tirgus veicinātājs



Internacionalizācija kā Latvijas 
augstākās izglītības eksportspēja
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• 5458 ārvalstu studenti 2015./2016 st. g.

• samaksāta 28 milj. EUR studiju maksa;

• 2015./2016.studiju gadā nozares pievienotā vērtība no

eksporta – 148 milj. EUR

• 20 milj. EUR – tiešie nodokļu ieņēmumi



Starptautisko studentu skaita 
dinamika 

Starptautisko studentu skaita izmaiņas Latvijas augstskolās un koledžās no 1995./1996. līdz 2015./2016. studiju gadam
Avots: http://certusdomnica.lv/wp-content/uploads/2016/05/Certus_AugstakasIzglitibasPolitikasParskats_2016.pdf
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Ārvalstu studentu apmierinātība ar 
studijām Latvijā

Avots: SKDS. 2016. Ārvalstu studentu aptauja par studijām un dzīvi Latvijā. Rīga: SKDS.
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14%
kopumā ir 

neapmierināti ar 
savām studijām 

Latvijā

Drīzāk 
apmierināts

44%

Ļoti apmierināts
28%

Grūti pateikt
2%

Ļoti 
neapmierināts

4%

Drīzāk 
neapmierināts

10%

Ne apmierināts, 
ne 

neapmierināts
12%

Bāze = visi respondenti, n=848

72%
kopumā ir 

apmierināti ar 
savām studijām 

Latvijā



Ārvalstu studenti LLU

14

Personu skaits

2015. gads 2016. gads 2017. gads

Kārtoti uzņemšanas 

dokumenti
52 56

29 (studijām 

pavasara semestrim)

Imatrikulēti 9 3+15

10 - kārto 

dokumentus (AIC, 

migrācija) studijām 

pavasara semestrī 

(dati uz 09.01.2017.)

Eksmatrikulēti 2 5 -



Ārvalstu studentu viedoklis par  LLU 
2015 – 2016
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• apmierinātība ar studiju kvalitāti – virs vidējā

• laba mācībspēku profesionalitāte

• ir neapmierinātība par mācībspēku un darbinieku angļu valodas
prasmēm

• ļoti daudz dažādu studiju kursu viena semestra ietvaros

• komunicēt ar studentiem, ja nodarbība nenotiks

• gribētu, lai vismaz dažas nodarbības ir kopā ar latviešu studentiem

• bibliotēkas resursi, - īpašu pretenziju nav, tomēr varētu būt bagātāki



Ārvalstu studentu viedoklis par  LLU 
2015 – 2016
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• LLU kā viesmīlīga, atsaucīga, studentiem draudzīga organizācija

• darbība – labi organizēta

• viss sadzīvē nepieciešamais - tuvu

• labas atpūtas, izklaides un ceļošanas iespējas

• atzinīgs ESN darbības novērtējums

• labāku internetu dienesta viesnīcās

• atpūtas zonas ārpus istabiņām dienesta viesnīcās

• psihologa konsultācijas

• nedaudz garlaicīga pilsēta

• dzērāji uz ielām

• vēlas labāk pieejamu medicīnisko aprūpi



INT riski
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• augstskolu nevienlīdzība

• vairāk darba visiem

• dažādība un atšķirīgais prasa novirzes no tradicionāliem standartiem

• grūtības sabalansēt komerciālo un akadēmisko

Tomēr tikai 5% EUA respondentu redz negatīvo pušu pārsvaru



LLU eksportspējas attīstība?
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LLU internacionalizācija 


