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KĀRTĪBA PAR ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS APGŪTO VAI
PROFESIONĀLAJĀ PIEREDZĒ IEGŪTO KOMPETENČU UN IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBĀ SASNIEGTU STUDIJU REZULTĀTU
NOVĒRTĒŠANU UN ATZĪŠANU
Jūrmalā
Izdota saskaņā ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr.505
“Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā
pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā
sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” un
koledžas studiju nolikuma 7.punktu

1. Terminu skaidrojums
1.1. Pretendents – Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā studējošais vai
persona, kas nav Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā studējošais.
1.2. Profesionālā pieredze - iepriekšēja darbošanās attiecīgajā profesijā Latvijas Republikā,
kā arī ārvalstī.
1.3. Zināšanas – ar darba vai studiju jomu saistītu faktu, principu, teoriju, prakses kopums un
izpratne.
1.4. Prasmes – spēja piemērot loģisku, intuitīvu un radošu domāšanu, komunikācija,
vispārējas prasmes.
1.5. Kompetences – pierādīta spēja izmantot zināšanas, prasmes un personiskās, sociālās
un/vai metodiskās spējas darba un mācību situācijās un profesionālajā un personīgajā
attīstībā (analīze, sintēze un novērtēšana).
1.6. Studiju rezultāti – iepriekšējā izglītībā sasniegti studiju rezultāti.
1.7. 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.
1.8. Eiropas kredītpunktu pārneses uzkrāšanas sistēmas (ECTS) kredītpunkts – vienība
studējošā darba uzskaitei. 1 (viens) Latvijas kredītpunkts atbilst 1,5 (viens komats
pieciem) ECTS kredītpunktiem.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Kārtība nosaka:
2.1.1. kā Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža (turpmāk tekstā –
Koledža) pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas veic:

2.1.1.1. ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto
zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanu un atzīšanu;
2.1.1.2. iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu.
2.1.2. atzīšanas kritērijus.
2.2. Koledža atzīst ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās
zināšanas, prasmes un kompetences un iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus,
ja to saturs un apjoms atbilst konkrētās studiju programmas studiju kursa mērķiem,
uzdevumiem, saturam un sasniedzamajiem studiju rezultātiem.
2.3. Koledža neatzīst ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās un
atzītās zināšanas, prasmes un kompetences par attiecīgās studiju programmas valsts
noslēguma pārbaudījumu vai tā daļu.
2.4. Lēmumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu,
prasmju un kompetenču, kā arī par iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu
atzīšanu pieņem Koledžas izveidota studiju rezultātu atzīšanas komisija katrā katedrā
(turpmāk – Studiju rezultātu atzīšanas komisija).
3. Kompetenču un studiju rezultātu atzīšanas kārtība
3.1. Kompetenču un studiju rezultātu atzīšana notiek pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas.
3.2. Pretendents iesniedz katedrā direktoram adresētu iesniegumu ar pielikumiem. Iesnieguma
veidlapas pieejamas šā nolikuma 1. un 2. pielikumā (Iesniegums par zināšanu, prasmju
un kompetenču atzīšanu. Iesniegums par studiju rezultātu atzīšanu).
3.3. Pretendents iesniegumam par zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu pievieno:
3.3.1. ārpus formālās izglītības dokumenta, kas apliecina studiju kursa (-u) apguvi,
kopiju (uzrādot oriģinālu);
3.3.2. profesionālās pieredzes ieguves iestādes izdotas:
3.3.2.1. izziņas, kurā ir norādīts darba stāžs iestādē, kopiju (uzrādot oriģinālu);
3.3.2.2. profesionālās darbības aprakstu atbilstoši Koledžā atzīstamajam (-iem)
studiju kursa (-u) aprakstam (-iem);
3.3.3. pretendenti, kuri atgriežas pēc studiju un prakses mobilitātes ārvalstu augstākajās
mācību iestādēs starptautisko programmu ietvaros, 3.3.1. vai 3.3.2. punktā minētā
dokumenta vietā iesniedz atbilstošā līguma (ECTS studiju līguma vai Erasmus+
studējošā prakses līguma) ar ārvalstu augstskolas koordinatora parakstu kopiju
(uzrādot oriģinālu).
3.4. Pretendents iesniegumam par studiju rezultātu atzīšanu pievieno:
3.4.1. augstākās izglītības iestādes dokumenta, kas apliecina studiju kursa (-u) apguvi,
kopiju (uzrādot oriģinālu);
3.4.2. augstākās izglītības iestādes katra atzīstamā studiju kursa aprakstu latviešu
valodā, ja tie pilnā apjomā nav pieejami augstākās izglītības iestādes mājaslapā
internetā.
3.5. Katedras lietvedis iesniedz pretendenta iesniegumu ar pielikumiem Koledžas kancelejā
reģistrācijai.
3.6. Kancelejas vadītājs pēc pretendenta iesnieguma ar pielikumiem reģistrēšanas nodod
izskatīšanai attiecīgās katedras Studiju rezultātu atzīšanas komisijai.
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3.7. Katedras Studiju rezultātu atzīšanas komisija, izmantojot Koledžas attiecīgās studiju
programmas spēkā esošos studiju kursu aprakstus, veic ārpus formālās izglītības apgūto
vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču un iepriekšējā
izglītībā sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanu un pieņem lēmumu par kompetenču un
studiju rezultātu atzīšanu vai atteikumu tos atzīt.
3.8. Katedras Studiju rezultātu atzīšanas komisijas lēmumu noformē saskaņā ar Koledžas
nolikumu “Studiju rezultātu atzīšanas komisijas darbības nolikums”.
3.9. Katedras Studiju rezultātu atzīšanas komisijas lēmumu par ārpus formālās izglītības
apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču un
iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu reģistrē saskaņā ar Koledžas lietu
nomenklatūru.
3.10. Katedras lietvedis izsniedz pretendentam katedras Studiju rezultātu atzīšanas komisijas
lēmumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu,
prasmju un kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu.
3.11. Katedras Studiju rezultātu atzīšanas komisijas lēmuma par ārpus formālās izglītības
apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču un
iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu izpildi kontrolē katedras studiju
metodiķis.
3.12. Pretendents var apstrīdēt katedras Studiju rezultātu atzīšanas komisijas lēmumu 5 (piecu)
darbdienu laikā, iesniedzot Koledžas kancelejā direktoram adresētu iesniegumu.
Koledžas direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
4. Kompetenču un studiju rezultātu atzīšanas kritēriji
4.1. Lai atzītu ārpus formālās izglītības apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences,
pretendentam jāizpilda sekojoši atzīšanas kritēriji:
4.1.1. uzrādītie dokumenti satur skaidru, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par
apgūtajām vai iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm;
4.1.2. par atzītajām apgūtajām vai iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm
iespējams piešķirt vismaz 1 (vienu) kredītpunktu. 1 (vienu) kredītpunktu par ārpus
formālās izglītības apgūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm var piešķirt,
ja tās sasniegtas vismaz 1 (vienu) nedēļu ilgā (40 akadēmiskās stundas) izglītošanās
procesā;
4.1.3. pretendenta iepriekš iegūtā formālā izglītība atbilst uzņemšanas prasībām
attiecīgajā studiju programmā;
4.1.4. katedras Studiju rezultātu atzīšanas komisijas noteiktajos pārbaudījumos
pretendents ir uzrādījis attiecīgās studiju programmas vai tās daļas prasībām
atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetenci;
4.1.5. apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču atbilstība augstākās izglītības pakāpei un
tās sasniegtas:
4.1.5.1. tālākizglītības programmā, profesionālās pilnveides izglītības programmā
vai citā izglītības programmā (izņemot pamatizglītības, vidējās izglītības
un augstākās izglītības pakāpes izglītības programmu) un iegūtās
zināšanas, prasmes un kompetences atbilst studiju programmas studiju
kursā sasniedzamajiem studiju rezultātiem;
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4.1.5.2. citos veidos ārpus formālās izglītības (piemēram, pašizglītība). Šajos
izglītības veidos apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences var tikt
atzītas tikai par tādiem studiju programmas studiju kursā sasniedzamajiem
studiju rezultātiem, kuri apliecina apgūtās teorētiskās zināšanas.
4.2. Lai atzītu profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences,
pretendentam jāizpilda sekojoši atzīšanas kritēriji:
4.2.1. uzrādītie dokumenti satur skaidru, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par
apgūtajām vai iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm;
4.2.2. par atzītajām apgūtajām vai iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm
iespējams piešķirt vismaz 1 (vienu) kredītpunktu. 1 (vienu) kredītpunktu par
profesionālajā pieredzē iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm var
piešķirt, ja tās sasniegtas vismaz 1 (vienu) nedēļu ilgā (40 akadēmiskās stundas)
profesionālās darbības procesā;
4.2.3. pretendenta iepriekš iegūtā formālā izglītība atbilst uzņemšanas prasībām
attiecīgajā studiju programmā;
4.2.4. katedras Studiju rezultātu atzīšanas komisijas noteiktajos pārbaudījumos
pretendents ir uzrādījis attiecīgās studiju programmas vai tās daļas prasībām
atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetenci;
4.2.5. atzīstamā (-ie) studiju programmas:
4.2.5.1.

daļa ir prakse;

4.2.5.2.

studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti apliecina iegūtās praktiskās
zināšanas.

4.3. Lai atzītu iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus, pretendentam jāizpilda
sekojoši atzīšanas kritēriji:
4.3.1. Studiju moduļos vai studiju kursos sasniegtie studiju rezultāti atbilst Koledžas
studiju programmas studiju kursos sasniedzamajiem studiju rezultātiem;
4.3.2. Katedras Studiju rezultātu atzīšanas komisijas noteiktajos pārbaudījumos, ja
nepieciešams, pretendents ir uzrādījis attiecīgās studiju programmas vai tās daļas
prasībām atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetenci.
4.4. Vienu Koledžas studiju programmas studiju kursu var aizstāt ar vairākiem apgūtiem
studiju kursiem un otrādi – vairākus Koledžas studiju kursus var aizstāt ar vienu apgūtu
studiju kursu, ja tie atbilst studiju kursa(-u) aprakstam(-iem).
4.5. Aizstājot Koledžas studiju kursu ar vienu vai vairākiem kursiem, šo kursu kopējam
apjomam ir jābūt vienādam ar vai lielākam par Koledžas studiju kursa apjomu.
5. Ieraksti diploma pielikumā
5.1. Diploma pielikumā uzrāda:
5.1.1.

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

5.1.2.

Koledžā iepriekšējos studiju periodos apgūtajiem studiju kursiem – nosaukumu,
kredītpunktu apjomu un vērtējumu ballēs;

5.1.3.

augstākās izglītības iestādes nosaukumu, kurā studiju kurss ir apgūts.
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6. Finansēšana
Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu izvērtēšana un
pārbaudījumu kārtošana šo rezultātu pārbaudei ir maksas pakalpojums saskaņā ar koledžas
maksas pakalpojumu cenrādi.
7. Noslēguma jautājumi
7.1. Šī kārtība “Kārtība par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto
kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu”
stājas spēkā 2021.gada 13.aprīlī.
7.2. Ar šīs kārtības spēkā stāšanos spēku zaudē koledžas Padomes 2018. gada 1.novembra
sēdē, protokols Nr.5, apstiprinātā “Kārtība par ārpus formālās izglītības apgūto vai
profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju
rezultātu novērtēšanu un atzīšanu”.
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1. pielikums
_____________________________________________________
(Vārds Uzvārds)

Personas kods _____________-______________
Kontaktinformācija
(tālrunis, e-pasts)

Studiju programmas „___________________________________”
______. kursa ________ grupas studējošais

IESNIEGUMS
Jūrmalā

___. ___. 20____.
Latvijas Universitātes
P.Stradiņa medicīnas koledžas direktorei Ivetai Strodei
Par zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu
Lūdzu atzīt ārpus formālās izglītības apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences
(iestādes nosaukums, dokumenta nosaukums, dokumenta numurs, izsniegšanas datums)

(laikposms, kurā apgūtas zināšanas, prasmes un kompetences)

vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences

(iestādes nosaukums, dokumenta nosaukums, dokumenta numurs, izsniegšanas datums)

(laikposms, kurā apgūtas zināšanas, prasmes un kompetences)

Mērķis: atzīt ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas,
prasmes un kompetences.
Pamatojums: ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas,
prasmes un kompetences atbilst izvēlētās studiju programmas prasībām.
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Apliecinošā dokumenta nosaukums

LU PSK studiju kursa nosaukums

Pielikumā dokumenta (-u) kopija (-as), kas apliecina:
ārpus formālās izglītības apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences;
profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences.
_____________________
(paraksts)
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2. pielikums
Koledžas 01.11.2018. kārtībai
“Kārtība par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē
iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu
novērtēšanu un atzīšanu”
_____________________________________________________
(Vārds Uzvārds)

Personas kods _____________-______________
Kontaktinformācija
(tālrunis, e-pasts)

Studiju programmas „___________________________________”
______. kursa ________ grupas studējošais

IESNIEGUMS
Jūrmalā

___. ___. 20____.
Latvijas Universitātes
P.Stradiņa medicīnas koledžas direktorei Ivetai Strodei
Par studiju rezultātu atzīšanu
Lūdzu atzīt iepriekšējā izglītībā apgūtos, zemāk minētos studiju kursus:
(augstākās izglītības iestādes nosaukums, dokumenta nosaukums, dokumenta numurs, izsniegšanas datums)

Nr.

Apgūtā studiju kursa nosaukums

LU PSK studiju kursa nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pielikumā dokumenta (-u) kopija (-as), kas apliecina augstākās izglītības iestādē sasniegtos
studiju rezultātus.
_____________________
(paraksts)
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