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Grozījumi: LU Senāta 25.05.2009. lēmums Nr. 250 

       LU Senāta 02.07.2018. lēmums Nr. 235 

 

Pieņemta saskaņā ar  

Augstskolu  likuma  

15. panta pirmo daļu 

un LU Satversmes 5.6. 

punkta 5. apakšpunktu  

 

1. Terminu skaidrojums 

1.1. Eiropas kredītpunktu pārneses uzkrāšanas sistēmas (ECTS) kredītpunkts – vienība 
studējošā darba uzskaitei. 1 Latvijas kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS kredītpunktiem. 

1.2. Studiju kursu atzīšana - akreditētās vai valsts atzītās Latvijas vai ārvalstu augstākās 
izglītības iestādēs apgūtu studiju kursu iekļaušana studējošā izpildītajās akadēmiskajās 
saistībās, ja to saturs un apjoms atbilst studiju programmas mērķiem, uzdevumiem, 
saturam un plānotajiem studiju rezultātiem. 

 
2. Vispārīgi noteikumi 

2.1. Latvijas Universitātes studiju programmās var atzīt akreditētās vai valsts atzītās Latvijas 
vai ārvalstu augstākās izglītības iestādēs sekmīgi apgūtus kursus: 

2.1.1. studiju kursus, izņemot studiju programmas noslēguma pārbaudījumus; 

2.1.2. tālākizglītības programmu kursus, ja par kursa apguvi ieskaitīti kredītpunkti 
(Latvijas augstākās izglītības kredītpunktu vai ECTS sistēmā). 

2.2. LU pilnā apjomā atzīst studiju kursus, kas apgūti starpvaldību vai starpaugstskolu 
līgumos noteiktās studiju programmās vai starptautiskajās izglītības programmās un 
kuru apguvi studējošais iepriekš rakstveidā saskaņojis ar studiju programmas direktoru. 

2.3. Iepriekš apgūtus studiju kursus var atzīt tajā pašā vai zemākā studiju līmenī. Pirmā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās apgūtos studiju kursus var 
atzīt citās pamatstudiju (bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) 
programmās. 

2.4. Atzītos studiju kursus ieskaita studējošā izpildītajās akadēmiskajās saistībās: 

2.4.1. aizstājot studiju programmas obligātās (A) daļas vai ierobežotās izvēles (B) 
daļas studiju kursus; 

2.4.2. iekļaujot studiju programmas ierobežotās izvēles (B) daļā vai brīvās izvēles (C) 
daļā.  

2.5. LU apgūtajiem studiju kursiem atzīst arī vērtējumu, ja tas ir 10 ballu sistēmā. 

2.6. Studiju kursu atzīšanu veic studiju programmas direktors. Neskaidrību gadījumā 
lēmumu par studiju kursu atzīšanu pieņem atbilstošā studiju programmu padome.  
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2.7. Pretendentiem, kuri uzsāk studijas vēlākos studiju posmos, atzīšanas procedūru veic 
pirms imatrikulācijas.  

2.8. Studiju kursus neatzīst, ja šo kursu saturs vai apjoms vai apgūtās zināšanas un iegūtās 
prasmes neatbilst programmas prasībām. 

2.9. Vienu LU studiju programmas studiju kursu var aizstāt ar vairākiem apgūtiem studiju 
kursiem un otrādi – vairākus LU studiju kursus var aizstāt ar vienu apgūtu studiju kursu. 

2.10. Aizstājot LU studiju kursu ar vienu vai vairākiem kursiem, šo kursu kopējam apjomam 
ir jābūt vienādam ar vai lielākam par LU studiju kursa apjomu. 

(LU Senāta 25.05.2009. lēmuma Nr. 250 redakcijā) 

 

3. Studiju kursu atzīšanas lietvedība 

3.1. Studiju kursu atzīšana notiek pēc studējošā iesnieguma saņemšanas. Pretendentiem, kuri 
vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, iesniegums jāiesniedz līdz reģistrācijas 
nedēļas pirmajai dienai. 

3.2. Studējošais (turpmāk – pretendents) iesniedz studiju programmas lietvedim: 

3.2.1. studiju programmas direktoram adresētu iesniegumu ar lūgumu atzīt apgūtos 

studiju kursus (1. pielikums);  

3.2.2. augstākās izglītības iestādes apstiprināta dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), 

kas apliecina studiju kursu apguvi, un tā tulkojumu angļu valodā; 

3.2.3. augstākās mācību iestādes apstiprinātu katra atzīstamā studiju kursa aprakstu  

latviešu vai angļu valodā, ja tie pilnā apjomā nav pieejami augstskolas mājas lapā 

internetā. Ar studiju programmas direktora piekrišanu studiju kursu aprakstus var 

pieņemt arī citā valodā; 

3.2.4. pretendenti, kuri atgriežas pēc studijām ārvalstu augstākajās mācību iestādēs 

starptautisko programmu ietvaros, iepriekš minēto dokumentu vietā iesniedz 

atbilstošā līguma (ECTS studiju līguma vai Erasmus studenta prakses līguma) 

oriģinālu ar ārzemju augstskolas koordinatora parakstu. 

3.3. Studiju programmas lietvedis pretendenta iesniegumu un pielikumus nodod izskatīšanai 
programmas direktoram. 

3.4. Studiju programmas direktors, izmantojot spēkā esošo studiju programmas plānu, 
pieņem lēmumu par studiju kursu akadēmisko atzīšanu (2. pielikums). 

3.5. Studiju kursu atzīšanu veic ne retāk kā reizi semestrī. Pretendentiem, kuri vēlas uzsākt 
studijas vēlākos posmos, atzinums jāsagatavo līdz reģistrācijas nedēļas pēdējai dienai. 

3.6. Studiju programmas lietvedis saskaņā ar studiju programmas direktora vai studiju 
programmas padomes lēmumu reģistrē studiju kursu atzīšanas rezultātus LU 
Informatīvajā sistēmā, ievadot: 

3.6.1. tās augstākās mācību iestādes nosaukumu latviešu un angļu valodā, kurā apgūts 
atzītais (-ie) studiju kurss (-i); Ja augstskolas nosaukums nav piedāvāts LUIS izvēlnē, 
šis nosaukums latviešu un angļu valodā elektroniski jānosūta Studentu servisu 
departamenta direktoram izvēlnes paplašināšanai; 

3.6.2. atzītā studiju kursa nosaukumu latviešu un angļu valodā un apjomu ECTS 
kredītpunktos; 

3.6.3. LU studiju programmas daļu (A, B vai C daļa), kurā studiju kurss tiek ieskaitīts; 

3.6.4. tā LU studiju kursa kodu un nosaukumu, kurš tiek aizstāts; 

3.6.5.  studiju kursa atzīšanas datumu – citās augstākās izglītības iestādēs apgūtiem 
studiju kursiem vai pārbaudījuma kārtošanas datumu – LU iepriekš apgūtiem studiju 
kursiem; 
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3.6.6. LU iepriekš apgūtajiem studiju kursiem ievada arī docētāja vārdu, uzvārdu un 
akadēmisko nosaukumu, vērtējumu, ja tas ir 10 ballu sistēmā, vai „ieskaitīts”, ja 
vērtējums ir ieskaitīts/neieskaitīts sistēmā vai 5 ballu sistēmā. 

3.7. Studiju kursa(-u) atzīšanas dokumentāciju (studenta iesniegumu vai ECTS studiju 
līgumu, augstākās izglītības iestādes apstiprināta dokumenta kopiju, kas apliecina studiju 
kursu apguvi, kā arī apstiprinātos studiju kursu aprakstus, ja tādi iesniegti) pievieno 
studējošā studiju kartei. 

(LU Senāta 25.05.2009. lēmuma Nr. 250 redakcijā);(LU Senāta 02.07.2018. lēmuma Nr. 235 redakcijā) 

 
4. Ieraksti diploma pielikumā 

4.1. Diploma pielikumā uzrāda: 

4.1.1. citā augstskolā apgūto atzīto studiju kursu nosaukumus un kredītpunktu apjomu, 
t.sk. ECTS kredītpunktos, norādot vērtējumu „atzīts”; 

4.1.2. LU iepriekšējos studiju periodos apgūtajiem studiju kursiem – nosaukumus, 
kredītpunktu apjomu un vērtējumu, ja tas ir 10 ballu sistēmā, vai „ieskaitīts”, ja 
vērtējums ir ieskaitīts/neieskaitīts sistēmā vai 5 ballu sistēmā; 

4.1.3. valsts un augstākās izglītības iestādes nosaukumu, kurā studiju kurss ir apgūts.  

4.2. Diploma pielikuma 6. sadaļā „Papildinformācija” ieraksta: 

4.2.1. studiju periodu citā augstskolā; 

4.2.2.  starptautiskajos līgumos un starptautiskajās izglītības programmās apgūtos 
studiju kursus, kurus studējošais apguvis papildus 2.2. punktā minētajā kārtībā 
saskaņotajiem studiju kursiem un kuri netiek atzīti kā studiju programmas sastāvdaļa.



 

 

 

1. pielikums 

Saskaņā ar __.__.2008.  

LU Senāta lēmumu Nr. ___ 

 

Studējošā iesnieguma veidlapas paraugs 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES 

______________________________________________________________________ programmas 
(studiju programmas nosaukums) 

 

direktoram/direktorei ______________________________________________________________ 
(akadēmiskais amats, vārds, uzvārds) 

 

pretendenta ________________________ 
 (vārds, uzvārds,  

 _______________________________________ 

 studenta apliecības numurs – studējošajiem)  

 

 

IESNIEGUMS 

 

 Lūdzu atzīt _______________________________________________________________ 
 (augstākās izglītības iestādes nosaukums) 

 laika posmā no _________________ līdz ________________ apgūtos studiju kursus. 

 

Pielikumā: 

1. ______________________________________ izsniegtā ______________________________ 
(augstākās izglītības iestādes nosaukums) (dokumenta nosaukums) 

_____________________________ kopija; 
(dokumenta numurs, izsniegšanas datums) 

 

 2. Studiju kursu apraksti uz __________ lp1. 

 

 

_____________________   Paraksts   /atšifrējums/ 
  (datums)

                                                 
1 Ja kursu apraksti nav pieejami internetā 



 

 

 

2. pielikums 

Saskaņā ar 25.05.2009.  

Senāta lēmumu Nr. 250 

Studiju kursu atzīšanas veidlapa 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

Psiholoģijas bakalaura studiju programmas studenta/pretendenta __________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

________________________________________________________________________________________ apgūto studiju kursu 
 (augstākās izglītības iestādes nosaukums) 

salīdzinājums ar LU _______________________________________________________________studiju programmas kursiem 
(studiju programmas nosaukums) 

 

LU studiju programmas studiju kurss 
 Citā augstākās izglītības iestādē vai iepriekšējos 

studiju periodos LU apgūtais studiju kurss 

Studiju 

programmas 

Nr. 

p.k. 

Progr. 

daļa 
Kursa kods un nosaukums2 

Apjoms 

(krp.) 
Kursa nosaukums 

Apjoms 

(krp.) 

Apjoms 

ECTS 

direktora lēmums 

 

1.        

2.        

3        

4.        

Programmas direktors _______________ /atšifrējums/ ____.____. 200___. 

Ar studiju programmas direktora lēmumu iepazinos:  

Studenta paraksts: ____________________ /atšifrējums/ 

 

 

 

                                                 
2 LU studiju programmas plāns no LUIS 



 

 

 

Studiju kursu atzīšanas paraugs 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

Psiholoģijas bakalaura studiju programmas pretendenta __________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

__________________________________________________ apgūto studiju kursu 
 (augstākās izglītības iestādes nosaukums) 

salīdzinājums ar LU Psiholoģijas bakalaura studiju programmas kursiem 

LU studiju programmas studiju kurss 
Citā augstākās izglītības iestādē vai iepriekšējos 

studiju periodos LU apgūtais studiju kurss 

Studiju 

programmas 

Nr. 

p.k. 

Progr. 

daļa 
Kursa kods un nosaukums3  

Apjoms 

(krp.) 
Kursa nosaukums 

Apjoms 

(krp.) 

Apjoms 

ECTS 

direktora lēmums 

 

1. A Psih1023 Vispārīgā psiholoģija I 4 Vispārīgā psiholoģija I 4 6 Atzīt 

2. A Biol1005 Psihes bioloģiskie pamati I 3 Psihes bioloģiskie pamati 4 6 Atzīt 

3 A Mate1025 Statistika I 3 Statistika I 4 6 Atzīt 

4. A Filz1008 Filozofijas pamati un 

vēsture I 

2 Filozofijas pamati 4 6 Atzīt 

5.6 A Biol1006 Psihes bioloģiskie pamati 2    Jākārto 

  utt.      

 

                                                 
3 LU studiju programmas plāns no LUIS 



 

 

 

 

Studiju programmā docētais studiju kurss 
Citā augstākās izglītības iestādē vai iepriekšējos 

studiju periodos LU apgūtais studiju kurss 

Studiju 

programmas 

Nr. 

p.k. 

Progr. 

daļa 
Kursa kods un nosaukums 

Apjoms 

(krp.) 
Kursa nosaukums 

Apjoms 

(krp.) 

Apjoms 

ECTS 

direktora lēmums 

 

 B Psih1027 Saskarsmes psiholoģija I 3    Jākārto 

 B Valo1055 Angļu valoda I  

Valo1177 Angļu valoda II 

2 

2 

Angļu valoda 4 6 Atzīt 

 B DatZ1020 Pētījuma datu 

datorapstrāde 

2 Ekonomikas informātika I 4 6 Atzīt 

 B Psih3038 Pedagoģiskā psiholoģija 4 Pedagoģiskā psiholoģija 2 3 Atzīt 

    Konfliktoloģija 2 3 Atzīt 

  utt.      

 C   Ekonomikas pamati 4 6 Atzīt 

  utt.      

Programmas direktors _______________ /atšifrējums/ ____.____. 200___. 

Ar studiju programmas direktora lēmumu iepazinos:  

Studenta paraksts: ____________________ /atšifrējums/ 
   

(LU Senāta 25.05.2009. lēmuma Nr. 250 redakcijā) 

 

 

 


