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Kritēriji studiju programmas licencēšanas prasību novērtēšanai 

 

1. Kritēriji Augstskolu likuma 55.2 panta piektajā daļā noteikto prasību novērtēšanai 

(turpmāk - kritēriji) ir izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra 

noteikumu Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” 2.2. apakšpunktu. 

 

2. Kritēriji ir izstrādāti Augstskolu likuma 55.2 panta piektajā daļā noteikto prasību 

novērtēšanai. 

 

3. Studiju programmu licencēšanas procesā vērtē atbilstoši Augstskolu likuma 55.2 

panta piektajā daļā noteiktām prasībām un šādiem kritērijiem: 

 

1) Studiju programmas izveide ir pamatota un atbilst augstskolas/ koledžas stratēģijai, 

studiju programmas mērķis, uzdevumi un plānotie studiju rezultāti ir sasniedzami un 

savstarpēji saistīti. Studiju programmas izstrādes procesā tika iesaistīti ārējie eksperti, 

mācībspēki, studējošie, darba devēji u.c. 

2) Studiju programmas izveides procesā ir analizēti un ņemti vērā augstskolas/ koledžas 

veiktspējas rādītāji, studējošo skaita dinamika un tendences u.c. 

3) Studiju programma atbilst nozares tendencēm Eiropas Savienības valstīs un pasaulē, 

augstskola/ koledža ir sniegusi pamatojumu, kāpēc studiju programmas salīdzinājums 

ir veikts ar attiecīgo augstskolu/ koledžu studiju programmām, un norādīti galvenie 

secinājumi. 

4) Studiju programmas attīstības perspektīvas ir analizētas un pamatotas. 

5) Studiju bāze, ietverot iesaistīto struktūrvienību (katedru, profesoru grupu, laboratoriju, 

institūtu u.c.) un nepieciešamo palīgpersonālu, ir apzināta un atbilstoša studiju 

programmas īstenošanas nosacījumiem. 

6) Informatīvā un metodiskā bāze, datubāzes un bibliotēkā pieejamā literatūra atbilst 

studiju programmas īstenošanas nosacījumiem.   

7) Finansiālā bāze un studiju programmas izmaksas ir atbilstošas studiju programmas 

vajadzībām un īstenošanas nosacījumiem, studiju programmas finansēšanas avoti ir 

apzināti, un finanšu resursi nodrošina studiju programmas īstenošanu studiju rezultātu 

sasniegšanai.  

8) Materiāltehniskā bāze un tās pieejamība studējošajiem un mācībspēkiem ir atbilstoša 

studiju programmas specifikai un īstenošanai.  
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9) Studiju saturs ir aktuāls un atbilst nozares un/vai zinātnes tendencēm, kā arī atbilst 

attiecīgo normatīvo aktu prasībām. Studiju kursu saturs ir savstarpēji salāgots un 

nodrošina studiju kursu un studiju programmas rezultātu sasniegšanu. 

10) Studiju programmas īstenošanas mehānisms nodrošina studiju rezultātu sasniegšanu, 

ietverot studentcentrētas mācīšanās principus, studējošo prakses (ja piemērojams) 

organizēšanas nosacījumi un sniegtais atbalsts studējošajiem ir noteikts un integrēts 

studiju programmas saturā). 

11) Augstskolā/ koledžā ir izveidota kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurā noteiktie 

principi, tiek ievēroti arī licencējamajā studiju programmā, kā arī ievēroti Standartu un 

vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG) 1. daļas 

standarti.  

12) Studējošie, absolventi, darba devēji un/ vai nozares darba devēju organizācijas un citas 

nozares organizācijas ir iesaistītas studiju programmas izveidē un iesaiste plānota arī 

turpmākā programmas pilnveidē (t.s. darbs ar studējošo un darba devēju aptauju 

rezultātiem). 

13) Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku atlases kritēriji ir atbilstoši studiju 

programmas un studiju kursu specifikai. 

14) Mācībspēku kvalifikācija nodrošina studiju programmas rezultātu sasniegšanu. 

15) Augstskola/koledža nodrošina mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanu un zinātniski 

pētnieciskās darbības veicināšanu.  

 

*Ja studiju programmu plānots īstenot tālmācības formā un/ vai augstskolas/ koledžas filiālē/-

ēs, papildus jāvērtē atbilstoši tālmācības studiju formai un/ vai filiālēm. 

 

 


