
1

Pielikums
APSTIPRINĀTS

ar LU 04.11.2021.

rīkojumu Nr. 1-4/543

STUDIJU KURSU UN ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS APGŪTO VAI PROFESIONĀLAJĀ

PIEREDZĒ IEGŪTO ZINĀŠANU, PRASMJU UN KOMPETENCES UN IEPRIEKŠĒJĀ

IZGLĪTĪBĀ SASNIEGTU STUDIJU REZULTĀTU ATZĪŠANAS NOTEIKUMI

LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ

I. Vispārējie noteikumi
1. Noteikumi nosaka studiju kursu un ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā

pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetences un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju

rezultātu atzīšanas kārtību Latvijas Universitātē (turpmāk – LU).

II. Iesnieguma noformēšana un nodošana izskatīšanai
2. Studiju kursu un ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto

kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšana LU notiek pēc

studējošā vai personas (turpmāk – pretendents) iesnieguma saņemšanas.

3. Pretendentu iesniegumus pieņem:

3.1. no rudens semestra reģistrācijas nedēļas sākuma līdz 1. martam;

3.2.  pretendentiem, kuri vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, iesniegums jāiesniedz

atbilstoši LU studiju uzsākšanas kārtībai vēlākos studiju posmos.

4. Pretendents iesniedz tās studiju programmas, kurā jāveic atzīšana, lietvedim vai metodiķim

(turpmāk – lietvedis) šādus dokumentus papīra formā vai elektroniska dokumenta formātā

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu:

4.1.  ja pretendents vēlas atzīt augstākās izglītības iestādē apgūtus studiju kursus, iesniedz:

4.1.1. atbilstoši 1. pielikumam aizpildītu iesnieguma veidlapu;

4.1.2. augstākās izglītības iestādes dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas

apliecina studiju kursu apguvi, un tā tulkojumu angļu valodā;

4.1.3. augstākās izglītības iestādes apstiprinātu katra atzīstamā studiju kursa

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

mājaslapā vai LU Informācijas sistēmā (turpmāk – LUIS). Ar studiju

programmas direktora piekrišanu studiju kursu aprakstus var pieņemt arī citā

valodā;
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4.1.4. pretendenti, kuri atgriežas pēc studijām ārvalstu augstākās izglītības iestādēs

starptautisko programmu ietvaros, iepriekš minēto dokumentu vietā iesniedz

atbilstošā līguma (Eiropas Kredītu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (turpmāk –

ECTS) studiju līguma,  Erasmus+ studenta prakses līguma u.c.) oriģinālu ar

ārzemju augstskolas parakstu, ja tas ir uz papīra, vai norakstu, ja līgums ir

parakstīts sistēmā;

4.2. ja pretendents vēlas atzīt ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē

iegūto kompetenci un iepriekšējā izglītībā sasniegtus studiju rezultātus (turpmāk –

kompetence un rezultāti), iesniedz:

4.2.1. atbilstoši 2. pielikumam aizpildītu iesnieguma veidlapu;

4.2.2. dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kas apliecina sasniegto kompetenci

un rezultātus;

4.3. ja pretendents vēlas atzīt studiju kursus studiju uzsākšanai vēlākos posmos, kursu

atzīšanu veic, pamatojoties uz iesniegumu par studiju uzsākšanu vēlākos studiju

posmos.

5. Lietvedis reģistrē pretendenta iesniegumu un ievada datus LUIS1.

6. Lietvedis, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar programmas direktoru, iesniegumu un

tam pievienotos dokumentus nosūta:

6.1. studiju programmas direktoram, ja pretendents vēlas atzīt studiju kursus, kas apgūti:

6.1.1. starptautiskās studiju mobilitātes ietvaros un LU studiju programmu un

tālākizglītības programmu nolikuma 35. punktā noteiktajos gadījumos, ja studiju

kursi iepriekš saskaņoti ar studiju programmas direktoru;

6.1.2. kopīgā vai savstarpēji integrētā studiju programmā, kas tiek īstenota

sadarbības līguma ietvaros;

6.1.3. savstarpēji saskaņotā studiju programmā vai tās daļā, kas paredz identisku

studiju rezultātu ieguvi un uzņemšanu vēlākos studiju posmos;

6.1.4. citās augstskolās kā brīvās izvēles jeb C daļas kursi;

6.1.5. tajā pašā studiju programmā, atjaunojoties studijām;

6.2. atbilstošās ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās

kompetences un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas komisijas

(turpmāk – atzīšanas komisija) sekretāram, ja pretendents vēlas atzīt kompetenci un

rezultātus, kā arī studiju kursus, kas apgūti gadījumos, kas nav uzskaitīti 6.1.1-6.1.5.

punktā.

1 Līdz tehniskā risinājuma ieviešanai LUIS atzīšanas procedūra var tikt veikta izdrukas formātā.
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III. Studiju kursu, kompetences un rezultātu atzīšanas process
7. Veicot studiju kursu, kompetences un rezultātu novērtēšanu un atzīšanu, studiju programmas

direktors un atzīšanas komisija ievēro:

7.1. Ministru kabineta noteikumos noteiktos priekšnoteikumus studiju kursu, kompetences un

rezultātu atzīšanai un gadījumus, kad obligāti kārtojami studiju kursā vai modulī

noteiktie pārbaudījumi;

7.2. LU nolikuma par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto

zināšanu, prasmju, kompetenču, iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu

un akadēmiskās darbības pielīdzināšanu Latvijas Universitātē regulējumu;

7.3. atzīstot studiju kursus, ievēro studiju kursa līmeņa, satura, apjoma un studiju rezultātu

(iegūtās zināšanas, prasmes un kompetence) atbilstību programmas prasībām, kā arī

studiju rezultātu aktualitāti un atbilstību attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares

attīstības pakāpei, ņemot vērā laika posmu, kāds pagājis kopš atzīstamā studiju kursa

apguves.

8. Studiju kursu atzīšanas process pēc iesnieguma nosūtīšanas studiju programmas direktoram:

8.1. studiju programmas direktors šo noteikumu 6.1. punktā noteiktajos gadījumos mēneša

laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas vai vienas nedēļas laikā šo noteikumu 3.2.

punktā minētajā gadījumā, izmantojot spēkā esošo studiju programmas plānu, pieņem

lēmumu par studiju kursu atzīšanu;

8.2. ja studiju programmas direktors konstatē, ka studiju kursa atzīšanai nepieciešama papildu

izvērtēšana, tai skaitā studējošā vai pretendenta zināšanu pārbaude, lietvedis iesniegumu

ar pievienotajiem dokumentiem un programmas direktora priekšlikumu nodod

izskatīšanai atbilstošajai atzīšanas komisijai;

8.3. ja programmas direktors lemj neatzīt studiju kursus, lēmumā iekļauj atteikuma

pamatojumu;

8.4. studiju programmas direktors lēmumu par studiju kursu atzīšanu noformē atbilstoši šo

noteikumu 1. pielikumam un nodod to lietvedim pretendenta informēšanai.

9. Studiju kursu, kompetences un rezultātu atzīšanas process atzīšanas komisijā:

9.1. pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas atzīšanas komisija četru mēnešu laikā, ja

veicama ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu,

prasmju un kompetenču atzīšana, vai viena mēneša laikā, ja veicama studiju kursu vai

iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšana, vai nedēļas laikā šo noteikumu

3.2. punktā minētajā gadījumā izskata pretendenta iesniegumu un pievienotos

dokumentus un pieņem lēmumu par studiju kursu, kompetences un rezultātu atzīšanu,
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kā arī par pārbaudījuma nepieciešamību studiju kursu, kompetences un rezultātu

novērtēšanai;

9.2. ja atzīšanas komisija nolēmusi par pārbaudījuma nepieciešamību, tā norāda LU studiju

moduļa vai studiju kursu nosaukumu un kodu, kurā pārbaudījums jākārto, kā arī

pārbaudījuma prasības un termiņu, līdz kuram pārbaudījums jānokārto;

9.3. pretendenta akadēmiskās un/vai profesionālās zināšanas un prasmes pārbaudījumā vērtē

mācībspēks vai mācībspēku komisija, kuru nosaka atzīšanas komisija. Mācībspēks vai

mācībspēku komisija pretendenta zināšanas, prasmi un kompetenci pārbaudījumā vērtē

atbilstošajā studiju kursa aprakstā formulēto prasību kredītpunktu iegūšanai vai to daļas

apjomā, pārbaudot pretendenta zināšanu, prasmju un kompetences atbilstību konkrētā

studiju kursa studiju rezultātiem, un sniedz rakstisku atzinumu (4. pielikums). Atzinumu

mācībspēks nodod:

9.3.1.  atzīšanas komisijai, kura pieņem lēmumu, un tās sekretārs ievada informāciju

LUIS;

9.3.2. ja atzīšanas komisijas lēmums par pārbaudījumu pieņemts ar nosacījumu

atbilstoši šo noteikumu 13.2. punktam, atzinumu nodod lietvedim, kurš,

pamatojoties uz pieņemto komisijas lēmumu un šo atzinumu, ievada informāciju

LUIS.

IV. Atzīšanas komisijas lēmumi
10. Atzīšanas komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz trīs tās locekļi. Atzīšanas komisijas

sēdē jāpiedalās atzīšanas komisijas priekšsēdētājam vai vietniekam un sekretāram. Ja sēdē

piedalās mazāk nekā trīs atzīšanas komisijas locekļi, komisijas priekšsēdētājs sasauc

atkārtotu sēdi jautājuma izskatīšanai. Atzīšanas komisijas sēdes ir atklātas. Atzīšanas

komisijas sēdes tiek protokolētas (5. pielikums).

11. Atzīšanas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Vienāda balsu

skaita gadījumā noteicošā ir atzīšanas komisijas priekšsēdētāja balss vai priekšsēdētāja

vietnieka balss, ja priekšsēdētājs sēdē nepiedalās.

12. Ja atzīšanas komisija nolēmusi atzīt studiju kursu, kompetenci un rezultātus, tad lēmumā

norāda atzītā studiju kursa vai kompetences un rezultātu apjomu kredītpunktos, kā arī studiju

programmas, studiju kursa vai studiju moduļa nosaukumu, kurā atzītās kompetences un

rezultātu kredītpunktus var ieskaitīt.

13. Ja atzīšanas komisija nolēmusi par pārbaudījuma nepieciešamību, tad:

13.1. atzīšanas komisijas lēmumā norāda šo noteikumu 9.2. punktā noteikto un lēmumam

pievieno atbilstošā studiju kursa aprakstu;
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13.2. atzīšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu ar nosacījumu, lēmumā paredzot, ka

studiju kurss vai kompetences un rezultāti tiek atzīti, ja pārbaudījums nokārtots sekmīgi,

vai netiek atzīti, ja pārbaudījums nokārtots nesekmīgi vai nav kārtots.

14.  Ja atzīšanas komisija lemj neatzīt studiju kursu vai kompetenci un rezultātus, lēmumā

iekļauj atteikuma pamatojumu.

15. Atzīšanas komisijas lēmumus par studiju kursu atzīšanu noformē saskaņā ar šo noteikumu 1.

pielikumu. Lēmumu reģistrē LUIS.

16. Atzīšanas komisijas lēmumus par kompetences un rezultātu atzīšanu noformē saskaņā ar šo

noteikumu 3. pielikumu. Lēmumu reģistrē LUIS.

17. Katram pretendentam noformē individuālu lēmumu.

V. Pretendenta informēšana un lietas uzglabāšana
18. Lēmumu par studiju kursu vai kompetences un rezultātu atzīšanu pretendentam nosūta ar

pretendentu iepriekš saskaņotā formā (papīra vai elektroniskā formā) piecu darba dienu laikā

no lēmuma pieņemšanas dienas.

19. Lēmumu pretendents var apstrīdēt Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.

20. Studiju atzīšanas dokumentāciju pievieno studējošā personas lietai. Ja pretendents nav LU

studējošais, veido personas lietu, kurai pievieno dokumentāciju, un to uzglabā Studentu

servisu departamentā.

VI. Atzīšanas rezultātu noformēšana diploma pielikumā
21. LU studējošajiem informācija par atzītajiem studiju kursiem vai studiju rezultātiem tiek

norādīta diploma pielikumā.

22. Atzīstot studiju kursus, diploma pielikumā norāda:

22.1. atzīto studiju kursu nosaukumu;

22.2. kredītpunktu apjomu, t.sk. ECTS kredītpunktos;

22.3. vērtējumu „atzīts” vai:

22.3.1. atzītajiem LU studiju kursiem norāda vērtējumu, ja tas ir 10 ballu sistēmā,

vai „ieskaitīts”, ja atzītā kursa vērtējums ir ieskaitīts/neieskaitīts sistēmā vai 5

ballu sistēmā;

22.3.2. 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 pušu vienošanās;

22.4. laika periodu, kad atzītie studiju kursi apgūti;
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22.5. valsts un augstākās izglītības iestādes nosaukumu, kurā studiju kurss ir apgūts.

23. Atzīstot kompetenci un rezultātus, diploma pielikumā norāda:

23.1. laika periodu, kad atzītā kompetence un rezultāti iegūti;

23.2. vietu vai iestādi, kurā atzītā kompetence un rezultāti iegūti;

23.3. atzīšanas komisijas lēmuma numuru un datumu;

23.4. atzīto studiju kursu nosaukumu;

23.5. kredītpunktu apjomu, t.sk. ECTS kredītpunktos;

23.6. vērtējumu „atzīts”.
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1. pielikums
Studiju kursu un ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu,

prasmju un kompetences un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumiem LU

Iesniegums/lēmums par studiju kursu atzīšanu

Reģistrācijas Nr.: datums:

Pretendents obligāti aizpilda zilos laukus un sniedz savu priekšlikumu oranžajos laukos!

LATVIJAS UNIVERSITĀTES

[Izvēlies studiju līmeni] studiju programmas “Nosaukums” studējošā/pretendenta

(vārds, uzvārds, studenta apliecības nr. vai personas kods)

/
(augstākās izglītības iestādes nosaukums latviešu valodā / nosaukums angļu valodā )

laikā no: Noklikšķiniet vai pieskarieties, lai ievadītu datumu. līdz: Noklikšķiniet vai pieskarieties, lai ievadītu datumu.

apgūto studiju kursu salīdzinājums ar  LU [Izvēlies studiju līmeni] studiju programmas “Nosaukums” studiju kursiem

Pievienoju akadēmisko izziņu: Izvēlieties vienumu. izsniegta: Noklikšķiniet vai pieskarieties, lai ievadītu datumu.

Pievienoju kursu aprakstu:  Izvēlieties vienumu.

uz: lapām

Papildus pievienoju šādu dokumentu kopijas:

Citā augstākās izglītības iestādē vai iepriekšējos studiju
periodos LU apgūtais studiju kurss LU studiju programmas studiju kurss

Lēmums
(Atzīt/

Neatzīt/
Pārbaudī-

Papildu
informācija, t.sk., ja
pārbaudījums, tad studiju
kursa nosaukumu, kodu,
pārbaudījuma prasības

Nr. Kursa nosaukums latviešu valodā Apjoms Kursa kods un nosaukums2
Apjoms

Progr.
daļa
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p.k
. Kursa nosaukums angļu valodā KP ECTS KP (A/B/C) jums)

un termiņu, līdz kuram
pārbaudījums jānokārto,
vai nosacījums, ja
lēmums ir ar
nosacījumu, vai lēmuma
pamatojums, ja lēmums
ir negatīvs

1.

2.

3.

4.

5.

6.

* Pievieno tik rindas, cik kursi jāatzīst

Sniegto ziņu patiesumu apliecinu un lūdzu
veikt studiju kursu atzīšanu.

Paraksts:

Noklikšķiniet vai pieskarieties, lai ievadītu datumu.

Atzīšanas lēmumu vēlos saņemt:   ar e-pasta vēstuli: Norādiet e-pastu
  uz oficiālo elektronisko adresi: Norādiet oficiālo e-adresi
  personīgi ierodoties LU
  pa pastu: Norādiet adresi

2 Izvēlas kursus no LU studiju programmas plāna LUIS vai mājaslapā
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Kredītunkti kopā: Maksa par studiju kursu atzīšanu, summa cipariem
EUR:

Summa vārdiem:

Dokumentus pieņēma un pārbaudīja:

Lēmumu par atzīšanu pieņēma:

Saskaņā ar Augstskolu likuma 26. panta astoto daļu lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas Latvijas Universitātes personāls var apstrīdēt
Latvijas Universitātes Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Saskaņā ar Augstskolas likuma 26. panta devīto daļu personas, kuras nav Latvijas Universitātes personāla
sastāvā, lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas var apstrīdēt Latvijas Universitātes rektoram.

/
paraksts atšifrējums datums

Izvēlieties vienumu. /
paraksts atšifrējums datums



2. pielikums
Studiju kursu un ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu,

prasmju un kompetences un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumiem LU

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā
sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas iesnieguma veidlapa





3. pielikums
Studiju kursu un ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu,

prasmju un kompetences un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumiem LU

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā
sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas komisijas lēmuma veidlapa

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS APGŪTO VAI PROFESIONĀLAJĀ PIEREDZĒ IEGŪTO

KOMPETENČU UN IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBĀ SASNIEGTU STUDIJU REZULTĀTU ATZĪŠANAS
KOMISIJAS
LĒMUMS

Rīgā 20___. gada ___. ______ Nr. ___

Par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā
sasniegtu studiju rezultātu izvērtēšanu

Fakultāte: Sociālo zinātņu fakultāte
Izglītības tematiskā joma: Sociālās zinātnes - informācijas un komunikācijas zinātnes

Izvērtējusi Vārds, uzvārds, p.k.- iesniegumu par iepriekšējā izglītībā
________________________________ un ārpus formālās izglītības vai profesionālajā pieredzē

(izglītības iestāde)
___________________________________________________________ iegūto studiju rezultātu

(iestāde, kurā iegūta profesionālā pieredze vai ārpus formālā izglītība)
atzīšanu ______________________________________________________ studiju programmā,

(studiju programmas nosaukums)
iepazinusies ar iesniegtajiem dokumentiem, atbilstoši Ministru kabineta noteikumos (14.08.2018. noteikumi
Nr. 505), Nolikumā par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu,
prasmju, kompetenču, iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu un akadēmiskās darbības
pielīdzināšanu Latvijas Universitātē (apstiprināts ar Senāta 28.06.2021. lēmumu Nr. 2-3/86) noteiktajiem
kritērijiem, pamatojoties uz ___.___.20__. komisijas lēmuma Nr.____ ____. punktu un ___.___.20__.,
__.__.20__. utt. pārbaudījuma rezultātiem3, komisija

N O L E M J :
1. Atzīt šādu ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenci un iepriekšējā
izglītībā sasniegtos studiju rezultātus:

Ārpus formālās izglītības apgūtā vai profesionālajā
pieredzē iegūtā kompetence un iepriekšējā izglītībā

sasniegtie studiju rezultāti
LU studiju programmas studiju kurss

Nr.
p.k.

Kursa nosaukums un apjoms (KP/ECTS/st.)
vai profesionālās pieredzes veids un ilgums

(periods)
Studiju moduļa nosaukums vai

kursa kods un nosaukums
Apjoms

(KP)

1.

2.

3.

3 Aizpilda, ja iepriekš atzīšanas komisija ir lēmusi par pārbaudījuma nepieciešamību.



2. Neatzīt šādu ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenci un
iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus:

Ārpus formālās izglītības apgūtā vai profesionālajā
pieredzē iegūtā kompetence un iepriekšējā izglītībā

sasniegtie studiju rezultāti Pamatojums
Nr.
p.k.

Kursa nosaukums un apjoms (KP/ECTS/st.)
vai profesionālās pieredzes veids un ilgums

(periods)
1.

2.

3.

4.

3. Noteikt kārtot šādus pārbaudījumus (eksāmenus):

Ārpus formālās izglītības apgūtā vai profesionālajā
pieredzē iegūtā kompetence un iepriekšējā izglītībā

sasniegtie studiju rezultāti

LU studiju programmas studiju kurss, kurā
jākārto pārbaudījums

Nr.
p.k.

Kursa nosaukums un apjoms (KP/ECTS/st.)
vai profesionālās pieredzes veids un ilgums

(periods)

Kursa kods un nosaukums,
pārbaudījuma prasības4

Apjoms
(KP)

1.

2.

4. Saskaņā ar Augstskolu likuma 26. panta astoto daļu lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas
dienas Latvijas Universitātes personāls var apstrīdēt Latvijas Universitātes Akadēmiskajā šķīrējtiesā.
Saskaņā ar Augstskolas likuma 26. panta devīto daļu personas, kuras nav Latvijas Universitātes personāla
sastāvā, lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas var apstrīdēt Latvijas Universitātes
rektoram.

Paraksti un to atšifrējumi:

Komisijas priekšsēdētājs: /
paraksts atšifrējums

Komisijas sekretārs: /
paraksts atšifrējums

4 Pārbaudījuma prasības norāda, ja atzīšanas komisija lēmusi, ka pretendentam pārbaudījums jākārto par daļu no kursa aprakstā
formulēto prasību apjoma



4. pielikums
Studiju kursu un ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu,

prasmju un kompetences un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju
rezultātu atzīšanas noteikumiem LU

Atzinuma par pretendenta zināšanu, prasmju un kompetences
atbilstību studiju kursa plānotajiem rezultātiem veidlapa

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
ATZINUMS

par pretendenta zināšanu, prasmju un kompetences
atbilstību studiju kursa plānotajiem rezultātiem

Rīgā, ____.____.20_____

Pamatojoties uz           fakultātes Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto

kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanas un atzīšanas komisijas

informācijas un komunikācijas zinātnēs ___.___.20__. lēmumu Nr.____ ____, ir izvērtēta pretendenta Vārds,

uzvārds, p.k.- ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto

kompetenču un iepriekšējā izglītībā iegūtu zināšanu, prasmju un kompetences atbilstība studiju kursa

Kodsxxxx Nosaukums plānotajiem studiju rezultātiem.

Pārbaudījuma prasības5:

Konstatēts:

Atzinums: pretendenta Vārds, uzvārds zināšanas, prasmes un kompetence atbilst/neatbilst studiju kursa

Kodsxxxx Nosaukums plānotajiem studiju rezultātiem.

Mācībspēks/komisija: /

paraksts atšifrējums

/
paraksts atšifrējums

/
paraksts atšifrējums

5 Saskaņā ar atzīšanas komisijas lēmumu



5. pielikums
Studiju kursu un ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē

iegūto zināšanu, prasmju un kompetences un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju
rezultātu atzīšanas noteikumiem LU

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto
kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu

atzīšanas komisijas sēdes protokola veidlapa

ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS APGŪTO VAI PROFESIONĀLAJĀ  PIEREDZĒ
IEGŪTO KOMPETENČU UN IEPRIEKŠĒJĀ  IZGLĪTĪBĀ  SASNIEGTU STUDIJU

REZULTĀTU NOVĒRTĒŠANAS UN ATZĪŠANAS KOMISIJAS NOSAUKUMS
PROTOKOLS

Sēde sākas plkst._______

Sēdi vada_________________________

Protokolē_______________________________

Piedalās domes/padomes locekļi:  /Amats, vārds, uzvārds/

Piedalās uzaicinātās personas______________________________________________

Darba kārtība:

1. Par____________________________

2. Par____________________________

3. Par____________________________

1.

Ziņo:__________________________________________________________

(Ja ziņojuma teksts garš, tad to pievieno pielikumā)

Informē:_______________________________________________________

  (Amats, vārds, uzvārds)

Sniedz izziņas:__________________________________________________

Nolemj:________________________________________________________

Rīgā, datums Nr.



2.

Ziņo:__________________________________________________________

(Ja ziņojuma teksts garš, tad to pievieno pielikumā)

Informē:_______________________________________________________

  (Amats, vārds, uzvārds)

Sniedz izziņas:__________________________________________________

Nolemj:________________________________________________________

3.

Ziņo:__________________________________________________________

(Ja ziņojuma teksts garš, tad to pievieno pielikumā)

Informē:_______________________________________________________

  (Amats, vārds, uzvārds)

Sniedz izziņas:__________________________________________________

Nolemj:________________________________________________________

Sēdi beidz plkst._______

Sēdes vadītājs (paraksts) /paraksta atšifrējums/

 ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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