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“Erasmus” Augstākās izglītības harta (turpmāk tekstā EH) 

2014.–2020. gadam 

Princips nr.1 

Parakstot EH, augstākās izglītības iestāde apliecina, ka piedalīsies EK augstākās izglītības modernizācijas un 
internacionalizācijas plāna īstenošanā, ievērojot piecas galvenās prioritātes: 

• Paaugstināt augstākās izglītības kvalitāti, tā nodrošinot Eiropai nepieciešamos zinātniekus un absolventus; 

• Stiprināt augstākās izglītības nozīmību; 

• Ar mobilitātes un starptautiskas sadarbības palīdzību celt augstākās izglītības kvalitāti; 

• Veicināt augstākās izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības sasaisti; 

• Uzlabot augstākās izglītības pārraudzību un finansēšanu. 

 

Princips nr.2 

Institūcija, kurai ir piešķirta EH apņemas: 

1) Pilnībā ievērot ne-diskriminācijas principus, kas ir noteikti Erasmus+ programmā un nodrošināt vienādu 
pieeju un iespējas dalībai mobilitātē visiem dalībniekiem neskatoties uz viņu sociālekonomisko stāvokli un 
speciālajām vajadzībām. (institūcijām ir jānodrošina papildus atbalsts šīs grupas 
iebraucošajiem/izbraucošajiem mobilitātes dalībniekiem, piemēram, nodrošinot papildus stipendijas, 
atbilstoši nacionālajiem noteikumiem, speciāli konsultanti, studiju/mācību metožu izstrāde vidē, kas 
piemērota studentiem no dažādām grupām, kā arī attīstot «jaukto» mobilitāti (īstermiņa fiziska mobilitāte 
papildināta ar virtuālo mobilitāti – var tikt atbalstīta stratēģisko partnerību projektu ietvaros). 

2) Nodrošināt pilnu atzīšanu par apmierinoši veiktu studiju mobilitāti un kur iespējams prakses mobilitāti, 
piešķirot attiecīgus kredītpunktus. Nodrošināt  mobilitāšu aktivitāšu iekļaušanu Diploma pielikumā 

 

Princips nr.3 

Institūcija nedrīkst pieprasīt samaksu par iestāšanos augstskolā, reģistrāciju, eksāmeniem vai pieeju augstskolas 
infrastruktūrai (atsevišķos gadījumos, atbilstoši nacionālajai specifikai studentiem var būt jāsedz apdrošināšanas 
izdevumi, dalība studentu apvienībā, samaksa par dažādiem materiāliem, piem., kopijām, laboratorijas produktiem 
uz tiem pašiem pamatiem uz kādiem šīs izmaksas sedz vietējie studenti uzņemošajā augstskolā. Šāda veida izmaksu 
nepieciešamība ir jānorāda uzņemošās augstskolas mājas lapā, lai studenti varētu iepazīties. Samaksa var tikt 
pieprasīta tikai pilna laika grāda mobilitātei).  

3) Augstskola, kurai ir piešķirta EH, saskaņā ar iestādes mobilitātes kultūru, ir nepieciešams organizēt skaidri 
definētas aktivitātes – pirms, mobilitātes laikā un pēc mobilitātes, iekļaujot visu akadēmisko mobilitāti. 
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Princips nr.4 

Pirms mobilitātes: 

 - institūcijām ir jāpublicē un regulāri jāatjauno kursu katalogs AIIE mājas lapā pirms mobilitātes perioda 

 - jāīsteno mobilitāte noslēgto līgumu, kas nosaka pušu atbildību, ietvaros 

-jānodrošina, ka studentu mobilitāte ir balstīta uz mācību līgumu, savukārt personāla mobilitāte ir balstīta uz 
mobilitātes līgumu, kas ir apstiprināti pirms mobilitātes sākuma 

 - jānodrošina atbalsts vīzu jautājumos (gan iebraucošajiem, gan izbraucošajiem studentiem) 

 - jānodrošina atbalsts apdrošināšanas jautājumu kārtošanā (gan iebraucošajiem, gan izbraucošajiem studentiem) 

 - jāsniedz atbalsts iebraucošajiem studentiem attiecībā uz apmešanās vietu atrašanu 

 

 

Princips nr.5 

Mobilitātes laikā institūcijām: 

 - jānodrošina vienlīdzīga akadēmiskā pieeja un pakalpojumi pašmāju studentiem un personālam, gan iebraucošajiem 
studentiem un personālam  

 - jāintegrē iebraucošie mobilie dalībnieki AIIE ikdienas dzīvē (orientation nedēļa, kas sniedz studentiem visu 
nepieciešamo praktisko informāciju, kā arī sniedz iespēju iepazīties ar vietējiem un iebraucošajiem studentiem, īpaši 
ieteicama ir pašu studentu atbalsta sistēmas izveide – buddy system) 

 - jānodrošina atbilstoši mentora un atbalsta pasākumi iebraucošajiem mobilitātes dalībniekiem (informācijai par 
šiem pasākumiem, kā arī informācijai par kontaktpersonu ir jābūt norādītai kursu katalogā sadaļā par studentu atlasi, 
īpaši jānorāda akadēmiskā mentora kontaktinformācija) 

 - jāsniedz atbilstošs atbalsts iebraucošajiem dalībniekiem (var tikt pasniegtas arī tiešsaistē) 

 

Princips nr.6 

Pēc mobilitātes institūcijām: 

- Jāakceptē visi studiju priekšmeti, kas norādīti saskaņotajā mācību līgumā, kurus students ir nokārtojis 

- Jāsniedz iebraucošajiem mobilitātes dalībniekiem un to nosūtošajām AI sekmju izraksts, kas norāda pilnus, 
precīzus un savlaicīgus ierakstus par viņu akadēmiskajiem sasniegumiem mobilitātes perioda beigās 

- Jāsniedz atbalsts mobilitātes dalībniekiem, kuri ir atgriezušies no mobilitātes un sniegt viņiem iespēju, 
balstoties uz viņu iegūto pieredzi, dot ieguldījumu Institūcijai un kolēģiem (studiju, profesionālajiem) 

- Balstoties uz mobilitātes līgumu, jānodrošina, ka AI personālam tiek nodrošināta atzīšana par viņu docēšanas 
un pieredzes apmaiņas aktivitātēm, kas īstenotas mobilitātes laikā 

 

 

 



Institucionālais kods: LV RIGA01  

Erasmus+ hartas numurs: 68974-LA-2014-1-LV-E4AKA1-ECHE 

PIC: 999871830 

 

3 
 

 

 

Princips nr.7 

Piedaloties Eiropas un starptautiskajos sadarbības projektos, institūcijām: 

 - jānodrošina, ka sadarbība ir vērsta uz visu partneru ilgtspējīgiem un sabalansētiem rezultātiem 

 - izplatīt projekta rezultātus tādā veidā, kas maksimizē to ietekmi uz indivīdiem un līdzdarbojošajām institūcijām un 
iedrošinātu pieredzes apmaiņu plašākā akadēmiskā lokā (ja institūcija piedalās projektā, tad tai ir jānodrošina 
projekta aktivitāšu un rezultātu «redzamība», īpašu uzmanību pievēršot projekta atpazīstamības veicināšanai gan AI 
akadēmiskai videi, gan plašākai sabiedrībai 

 

Princips nr.8 

Atpazīstamības veicināšanai institūcijām: 

 -  ir nepieciešams ievietot EH un institūcijas Erasmus politikas aprakstu (D sadaļa no EH pieteikuma) redzamā vietā 
institūcijas mājas lapā 

 - ir nepieciešams pastāvīgi informēt par aktivitātēm, kas tiek īstenotas Erasmus+ programmas ietvaros, kā arī sniegt 
informāciju par rezultātiem 

 

SAISTĪBAS 

• Institūcijas, kuras ir ieguvušas EH ir apliecinājušas ar savu parakstu, ka tās ievēros visus EH principus un 
piekritušas tam, ka tiks īstenota uzraudzība par principu īstenošanu un ka principu un iepriekš minēto 
saistību neievērošana var novest pie EH anulēšanas (uzraudzību nodrošinās VIAA īstenojot uzraudzības 
vizītes, analizējot augstskolu atskaites, dalībnieku atskaites u.c. aktivitātes).  

• Ja VIAA konstatēs problēmas augstskolā attiecībā uz EH principu neievērošanu, augstskolai tiks nosūtīts 
ieteikumu ieviešanas grafiks. Ja augstskola noteiktajos termiņos neveiks nepieciešamos uzlabojumus, šī 
informācija tiks iesniegta Eiropas Komisijai, kas varēs novest pie EH zaudēšanas. 


