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Apstiprināts saskaņā ar Augstskolu likuma 47., 59.2, 59.3, 84. pantu, 

Zinātniskās darbības likuma 11. panta 2. punktu,  

MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 505, 

MK 27.12.2005. noteikumiem Nr. 1001 

 

I. Vispārējie noteikumi 

1. Nolikums par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju, 

kompetenču, iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu un akadēmiskās darbības 

pielīdzināšanu Latvijas Universitātē (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā Latvijas 

Universitātē (turpmāk – Universitāte) tiek veikta: 

1.1. studiju kursu atzīšana; 

1.2. ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un 

kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšana; 

1.3. akadēmiskās darbības pielīdzināšana doktora studiju programmas prasībām. 

2. Nolikumā noteiktajā kārtībā Universitātes visu līmeņu studiju programmās var atzīt vai pielīdzināt 

augstākās izglītības iestādēs apgūtus studiju kursus, ārpus formālās izglītības apgūtas vai 

profesionālajā pieredzē iegūtas zināšanas, prasmes un kompetences, iepriekšējā izglītībā sasniegtus 

studiju rezultātus, kā arī doktora studiju programmās – akadēmisko darbību. 

3. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un 

kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas un akadēmiskās darbības 

pielīdzināšanas lietvedību nosaka ar Universitātes rīkojumiem. 

4. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un 

kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas un akadēmiskās darbības 

pielīdzināšanas lēmumu pretendents var apstrīdēt Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.  

II. Studiju kursu atzīšana 

5. Universitātes studiju programmās var atzīt akreditētās vai valsts atzītās Latvijas vai ārvalstu 

augstākās izglītības iestādēs sekmīgi apgūtus studiju kursus. 

6. Universitātes studiju programmās nevar atzīt studiju programmas noslēguma pārbaudījumus. 
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7. Universitāte pilnā apjomā atzīst studiju kursus, kas apgūti starpvaldību vai starpaugstskolu līgumos 

noteiktās studiju programmās vai starptautiskajās izglītības programmās un kuru apguvi studējošais 

iepriekš saskaņojis ar studiju programmas direktoru.  

8. 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.  

9. Studiju programmām, kas tiek īstenotas sadarbības līguma ietvaros, atzīšanas procedūra notiek 

saskaņā ar sadarbības partneru vienošanos.  

10. Savstarpēji saskaņotām studiju programmām vai tās daļām, kas paredz identisku studiju rezultātu 

ieguvi, uzsākot studijas vēlākos posmos, saskaņoto programmas daļu var atzīt atbilstoši programmā 

noteiktajām prasībām.  

11. Studiju kursus neatzīst, ja šo kursu saturs vai apjoms vai kursa studiju rezultāti (iegūtās zināšanas, 

prasmes un kompetence) neatbilst programmas prasībām. 

12. Atzītos studiju kursus ieskaita studējošā izpildītajās akadēmiskajās saistībās: 

12.1. aizstājot studiju programmas obligātās (A) daļas vai ierobežotās izvēles (B) daļas studiju 

kursus; 

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

13. Vienu Universitātes studiju programmas studiju kursu var aizstāt ar vairākiem apgūtiem studiju 

kursiem un otrādi – vairākus Universitātes studiju kursus var aizstāt ar vienu apgūtu studiju kursu. 

Aizstājot Universitātes studiju kursu ar vienu vai vairākiem kursiem, šo kursu kopējam apjomam ir 

jābūt vienādam ar vai lielākam par Universitātes studiju kursu apjomu. 

14. Studiju kursiem, kas apgūti Universitātē, atzīst vērtējumu, ja tas ir 10 ballu sistēmā. 

15. Starptautiskajos starpaugstskolu līgumos noteiktās studiju programmās apgūtiem studiju posmiem 

(studiju kursiem, moduļiem, praksei vai noslēguma pārbaudījumiem) var norādīt vērtējumu 

atbilstoši tās partnerinstitūcijas valsts atzīmju sistēmai, kurā studiju posms ir apgūts, ja to paredz 

sadarbības partneru vienošanās. 

16. Studiju kursu atzīšanu veic Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanas un atzīšanas komisija 

(turpmāk – komisija). 

17. Šī Nolikuma 7., 9. un 10. punktā paredzētajos gadījumos studiju krusu atzīšanu veic studiju 

programmas direktors. 
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III. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā 

izglītībā sasniegtu studiju rezultātu novērtēšana un atzīšana 

18. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā 

izglītībā sasniegtus studiju rezultātus atzīst, ja ir izpildīti šādi kritēriji:  

18.1. uzrādītie dokumenti satur skaidru, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par sasniegtajiem 

studiju rezultātiem;  

18.2. par sasniegtajiem studiju rezultātiem iespējams piešķirt vismaz vienu kredītpunktu;  

18.3. pretendenta iepriekš iegūtā izglītība atbilst uzņemšanas prasībām attiecīgajā studiju 

programmā;  

18.4. komisijas noteiktajos pārbaudījumos pretendents ir uzrādījis attiecīgās studiju programmas vai 

tās daļas prasībām atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetenci.  

19. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā 

izglītībā sasniegtus studiju rezultātus nevar ieskaitīt kā attiecīgās studiju programmas noslēguma 

pārbaudījumu vai promocijas darbu. 

20. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā 

izglītībā sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu veic  komisija.  

 

IV. Akadēmiskās darbības pielīdzināšana doktora studiju programmas prasībām 

21. Universitātes doktora studiju programmas prasībām var pielīdzināt akadēmisko darbību, kas veikta 

ārpus šīs doktora studiju programmas. Šādi īstenotu akadēmisko darbību nevar pielīdzināt doktora 

studiju programmā iekļautajiem promocijas eksāmeniem. 

22. Akadēmisko darbību var pielīdzināt doktora studiju programmas prasībām, ja ievēroti šādi kritēriji: 

22.1. pretendents patstāvīgi veicis tematiski vienotu pētījumu, kas sniedz jaunas zinātniskās atziņas 

un par ko ir publicēti vai pieņemti publicēšanai zinātniskie raksti atbilstošajā zinātnes nozarē 

vai apakšnozarē; 

22.2. pretendents ir sekmīgi nokārtojis programmā paredzētos promocijas eksāmenus; 

22.3. pretendents referējis promocijas darba zinātniskos rezultātus vismaz vienā starptautiskā 

seminārā un konferencē attiecīgajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē; 

22.4. pretendents ir vadījis vismaz viena studenta kursa darbu, kvalifikācijas darbu, diplomdarbu 

(diplomprojektu), bakalaura darbu vai maģistra darbu vai ir lasījis lekcijas vismaz viena 

kredītpunkta apjomā augstskolā, vai vadījis vismaz triju studentu prakses darbus; 

22.5. pretendents vadījis darba grupu, pildot noteiktu sadaļu zinātniskajā projektā, piedalījies vismaz 

viena starptautiska semināra vai konferences organizēšanā vai veicis pētījumus sadarbībā ar 

ārvalstu zinātniskajām institūcijām, citām Latvijas zinātniskajām institūcijām vai 

uzņēmumiem. 
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23. Lēmumu par Akadēmiskās darbības pielīdzināšanu doktora studiju programmas prasībām pieņem 

Universitātes fakultātes dome. 

 

V. Komisijas veidošanas nosacījumi, tiesības un pienākumi 

24. Universitāte veido komisiju katrā Universitātes pārstāvētajā Latvijas izglītības klasifikācijā 

noteiktajā izglītības tematiskajā jomā. Vairākām izglītības tematiskajām jomām var veidot vienu 

kopīgu komisiju. 

25. Komisijas izveidošana un sastāvs: 

25.1. komisiju un tās sastāvu apstiprina ar Universitātes rīkojumu; 

25.2. komisiju veido pieci balsstiesīgi Universitātes akadēmiskā personāla locekļi. Komisijas sastāvā 

ir priekšsēdētājs, vietnieks. Komisijas sekretāra pienākumus veic kāds no komisijas vai 

administratīvā personāla pārstāvis; 

25.3. komisijas personālsastāva kandidatūras un sekretāru ierosina tās fakultātes dekāns, kura pārstāv 

atbilstošo izglītības tematisko jomu, to izskata fakultātes dome un lemj par virzīšanu 

apstiprināšanai ar Universitātes rīkojumu; 

25.4. ja komisijas loceklis pārtrauc darba attiecības ar Universitāti, tad viņa vietā 25.3. punktā 

noteiktajā kārtībā apstiprina citu Universitātes akadēmiskā personāla pārstāvi; 

25.5. pēc fakultātes domes priekšlikuma komisijas funkcijas ar Universitātes rīkojumu var deleģēt 

studiju virziena padomei. 

26. Komisijas tiesības un pienākumi:  

26.1. komisijai ir pienākums izskatīt pretendentu iesniegumus un pieņemt lēmumu par studiju 

rezultātu atzīšanu vai par atteikumu atzīt sasniegtos studiju rezultātus un rakstiski informēt 

pretendentu par pieņemto lēmumu; 

26.2. komisija ir tiesīga: 

26.2.1. pārbaudīt sniegtās informācijas un ziņu atbilstību faktiskajiem apstākļiem; 

26.2.2. pieprasīt papildu informāciju, ja komisija uzskata, ka tās rīcībā nav pietiekamu ziņu, lai 

objektīvi un vispusīgi izlemtu jautājumu par studiju rezultātu atzīšanu; 

26.2.3. noteikt pārbaudījumus studiju rezultātu novērtēšanai; 

26.2.4. pieaicināt nepieciešamos ekspertus kvalitatīva lēmuma pieņemšanai. 

 

VI. Finansēšana 

27. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un 

kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu izvērtēšana un pārbaudījumu 

organizēšana šo rezultātu pārbaudei, kā arī studiju kursu atzīšana un akadēmiskās darbības 

pielīdzināšana doktora studiju programmas prasībām ir maksas pakalpojums. Maksas pakalpojuma 

cenrādi apstiprina ar Universitātes rīkojumu. 
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VII. Noslēguma jautājumi 

28. Nolikums stājas spēkā  2021. gada 1. novembrī.  

29. Atzīt par spēku zaudējušu Senāta 29.12.2008. lēmumu Nr. 190 “Par Studiju kursu atzīšanas kārtību 

Latvijas Universitātē”. 

30. Atzīt par spēku zaudējušu Senāta 26.03.2012. lēmumu Nr. 201 “Par Nolikumu par iepriekšējā 

izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu LU”. 

 

 

Senāta priekšsēdētājs   (paraksts)   M. Auziņš 

 

 

S. Ķestere, 67033950 

Izsūtīt: visām struktūrvienībām. 

 
 

 ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


