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Akreditācijas termiņš

Esošā akreditācijā visiem 14 studiju virzieniem beigsies 

laika periodā no 13.05.2019 līdz 26.06.2019

Akreditācija tiks sadalīta 4 gados (2019.-2022.)

Esošā akreditācija tiks pagarināta līdz brīdim, kad AK tiek 

pieņemts lēmums par studiju virzienu/programmu 

akreditāciju vai atteikumu to akreditēt, bet ne ilgāk kā līdz 

attiecīgā gada 31.decembrim 

Ko akreditēsim – virzienu vai programmu?



ESAF – 2 virzieni 9 programmas
2019.gads

• Ekonomika

• Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvalde

TF, PTF, VBF, MF, LF – 6 virzieni 
35 programmas 

2020.gads

• Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības

• Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas

• Arhitektūra un būvniecība

• Ražošana un pārstrāde

• Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un 
pārtikas higiēna

• Veselības aprūpe

Kad akreditācija notiks?



ITF – 1 virziens 4 programmas 
2021.gads

• Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 
telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne

TF, ESAF, VBF, MF – 5 virzieni 13
programmas 

2022.gads

• Izglītība, pedagoģija un sports

• Socioloģija, politoloģija un antropoloģija

• Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija

• Vides aizsardzība

• Iekšējā drošība un civilā aizsardzība

Kad akreditācija notiks?



EUR – 27 662
2019.gads

EUR – 86 388  
2020.gads

EUR – 13 862 
2021.gads

EUR – 63 911 
2022.gads

Cik tā maksās?

Kopā: EUR 191 823

Cenrādis – MK noteikumi Nr. 409



Pašnovērtējuma ziņojuma 
gatavošana

Ziņojuma gatavošana (latviešu un angļu valodā)

Ziņojuma izskatīšana – MK, Domē

Ziņojuma apstiprināšana Studiju padomē

Ziņojuma apstiprināšana Senātā

6 mēneši pirms – gatavs ziņojums iesniegts AIC

Akreditācijas process (līdz 6 mēnešiem)

2019. gads – akreditācija virzieniem beidzās 05.06. un 26.06.

01.02. 

līdz

16.11.18

28.11.18

12.12.18

vēlākais

05.01.2019



Pašnovērtējuma 
ziņojums shematiski

Elektroniski
(arī EN)

Drukāti un 
elektroniski

Drukāts un 
elektroniski

Ziņojums
(LV un EN)

Pielikumi 1 
(LV un EN)

Pielikumi 2
LLU 

normatīvie 
dokumenti



Pašnovērtējuma 
ziņojums saturiski I

Akreditācijas 
ekspertu ziņojums

Kritērijs 1

...

Kritērijs 8

Kritērijs 9

...

Kritērijs 12

Pašnovērtējuma 
ziņojums

1. Informācija par 
augstskolu

2. Studiju virziena 
raksturojums

3..N Studiju programmas 
raksturojums

Obligātie pielikumi

Abu ziņojumu  vadlīnijas - http://www.aic.lv/portal/aikna/normativie-dokumenti



Pašnovērtējuma 
ziņojums saturiski II

1. Informācija par augstskolu:

• Pamatinformācija un stratēģiskie attīstības virzieni

• Pārvaldības struktūra

• Kvalitātes politika un sistēma



Pašnovērtējuma 
ziņojums saturiski III

2. Informācija par studiju virzienu:
• Studiju virziena kā vienota veseluma un tam atbilstošo studiju 

programmu aktualitāte, mērķi un uzdevumi, to skaidrība, 
sasniedzamība, saskaņotība ar augstskolas kopējo stratēģisko 
attīstību – 4 apakšpunkti

• Studiju virziena vadība – 7 apakšpunkti
• Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāte – 2

apakšpunkti
• Studiju virziena resursi un nodrošinājums – 6 apakšpunkti
• Zinātniskā pētniecība – 6 apakšpunkti
• Sadarbība un internacionalizācija – 6 apakšpunkti
• Studējošo pašpārvaldes darbība – 3 apakšpunkti
• Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā vai programmas 

licencēšana saņemto ieteikumu ieviešana



Pašnovērtējuma 
ziņojums saturiski IV

3..N. Studiju programmas “X” raksturojums:

• Studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, 

profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās 

kvalifikācijas, mērķu un uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu 

savstarpējā atbilstība – 3 apakšpunkti
• Studiju saturs – 7 apakšpunkti
• Studiju programmas resursi un nodrošinājums

• Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas – 2

apakšpunkti

• Obligātie pielikumi – 18 (19), no tiem 9 tikai elektroniskā formā



Pašnovērtējuma 
ziņojuma sagatavošana I

• Pašnovērtējuma ziņojums tiek sagatavots kā analītisks 
izziņas materiāls, un tas sastāv no vērtēšanas kritēriju un 

to aspektu raksturojuma un analīzes, kas pamatoti ar 

konkrētiem piemēriem. Ziņojumā ietvertie kvantitatīvie 

rādītāji tikai papildina veikto kvalitatīvo analīzi.

• Ziņojuma sagatavošanai jāveido grupa, kurā ietver:

• administrācijas pārstāvi;

• studiju virziena un tajā ietilpstošo studiju programmu 

direktorus; 

• mācībspēku pārstāvjus; 

• vismaz vienu studējošo pārstāvi;

• darba devēju un/vai sociālo partneru pārstāvjus.



13 nodaļas

47 apakšnodaļas (apakšpunkti)
18 pielikumi

Atbalsts – Studiju centrs, Finanšu 

plānošanas centrs, Administratīvais 

centrs, Starptautiskās sadarbības 

centrs, Studējošo pašpārvalde, Valodu 

centrs

85%

15%

Pašnovērtējuma ziņojuma 
sagatavošana II



Studiju programmu 
direktoriem – zināšanai

LĪDZ AKREDITĀCIJAI:
• Slēgt neaktīvās programmas

• VBF – 4

• MF – 3

• LF – 1

• ESAF - 1 
• Veikt nebūtiskas izmaiņas (saskaņā ar MK noteikumiem) studiju 

programmā vai jaunas programmas licencēšanu

Tas ir jādara:

1. Fakultātes Domē
2. Studiju padomē
3. Senātā
4. Iesniegums AIC



Ko darām visi jau tagad

Studiju kursu apraksti 

1. Studējošo patstāvīgo 
darbu organizācijas un 
uzdevumu raksturojums 

2. Studiju rezultātu 
vērtēšanas kritēriji

3. Prasības kursa apguves 
uzsākšanai -
Priekšzināšanas

4. Studiju kursa saturs

Kursu apraksti angļu valodā



Studiju kursa programma

Studiju kursa izvērstā
programma

Mācībspēka

izstrādāts 
studiju kurss

Studiju kursa 

pieteikums LLU IS

Papīra 

formātā 

struktūr-

vienībā

Datorā
Studiju kurss LLU IS kursu 

reģistrā un studiju 
programmas plānā

Studenti 

savos LLU 
IS kontos

Mācībspēki 

savos LLU 
IS kontos

e-studiju 
sistēmā 

Papildināt, 

koriģēt esošo 

kārtību LLU

Publiskais 
LLU IS kursu 

reģistrs 



Pašnovērtējuma 
ziņojuma gatavotājiem

• Iepazīties ar ziņojumu izstrādes vadlīnijām

• Marta sākumā – informatīvs seminārs (2019., 2020. 

akreditācijas gads) ar AIC pārstāvjiem

• Studiju centrs ir/būs sagatavojis:

• Pašnovērtējuma ziņojuma word faila sagatavi

• Studējošo statistikas datus

• LLU normatīvo dokumentu krātuvi (kopā ar ITZAC)



Šeit top 
veiksmīgas karjeras

Paldies par uzmanību!

Acis darba izbijās, rokas darba nebijās
Rokas darba nebijās, zinājās padarot.


