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Studiju  kursu atzīšanas kārtība  

Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžā 

 
Izstrādāts saskaņā ar Augstskolu likuma 47.pantu, 59.2. pantu, 59.3 pantu,  

 MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākajos studiju 

posmos”  

 

Terminu skaidrojums 

1. Eiropas kredītpunktu pārneses uzkrāšanas sistēmas (ECTS) kredītpunkts – vienība 

studējošā darba uzskaitei. 1 Latvijas kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS kredītpunktiem. 

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. 

 

Vispārīgie jautājumi 

3. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek veikta citās augstskolās un studiju programmās 

apgūto studiju kursu atzīšana Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžā 

(turpmāk – Koledža). 

4. Koledžas studiju programmās var atzīt akreditētās valsts atzītās Latvijas vai ārvalstu 

augstākās izglītības iestādēs sekmīgi apgūtus kursus: 

4.1. citā koledžā vai  augstskolā iegūtās izglītības studiju kursus, izņemot studiju 

programmas noslēguma pārbaudījumus; 

4.2. tālākizglītības programmu kursus vai tālmācībā apgūtus studiju kursus, ja  par 

kursa apguvi izsniegts augstākās izglītības iestādes ieskaitīti kredītpunkti 

(Latvijas augstākās izglītības kredītpunktu vai ECTS sistēmā). 

4.3. Studiju kursu atzīšanu veic Koledžas Studiju programmu padome sadarbībā ar 

attiecīgās studiju programmas metodisko vadītāju vai katedras vadītāju. 

5. Studiju kursu atzīšana ir maksas pakalpojums. 
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Studiju kursu  atzīšanas procedūra 

6. Studiju kursu atzīšana notiek pēc studējošā (turpmāk – Pretendents) iesnieguma 

saņemšanas. 

7. Pretendentiem, kuri uzsāk studijas vēlākos studiju posmos, atzīšanas procedūru veic  

pirms imatrikulācijas. 

8. Atzītos studiju kursus ieskaita studējošā izpildītajās akadēmiskajās saistībās. 

9. Vienu Koledžas studiju programmas studiju kursu var aizstāt ar vairākiem 

apgūtiem studiju kursiem vai studiju moduli un otrādi – vairākus Koledžas 

studiju kursus var aizstāt ar vienu apgūto studiju kursu vai studiju moduli.  

10. Aizstājot Koledžas studiju kursu ar vienu vai vairākiem studiju kursiem, šo studiju 

kursu kopējam apjomam ir jābūt vienādam vai lielākam par Koledžas studiju kursu 

apjomu. 

11. Koledžas Studiju programmu padome pilnā apjomā atzīst studiju kursus, kas apgūti 

starpvalstu vai starpaugstskolu (koledžu) līgumos noteiktās studiju programmās vai 

starptautiskajās izglītības programmās, ja to saturs un apjoms KP atbilst Latvijas 

Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžā īstenotajiem studiju kursiem. 

12. Studiju kursus atzīst: 

12.1. ja studiju kursu saturs un  apjoms atbilst studiju programmas prasībām; 

12.2. ja studiju kurss nav pārsniedzis Studiju programmu padomes noteikto 

studiju kursa noilguma termiņu. 

13. Studiju kursa akadēmiskā atzīšana notiek kā kredītpunktu (Latvijas augstākās 

izglītības kredītpunktu vai ECTS sistēmā) un vērtējumu pārskaitīšana. 

 

Studiju kursu atzīšanas lietvedība 

14. Pretendents studiju programmas metodiskajam vadītājam vai katedras vadītājam 

iesniedz: 

14.1.  Koledžas direktoram adresētu iesniegumu ar lūgumu atzīt iepriekš 

apgūtos studiju kursus: 

14.1.1.  nosaucot konkrētus studiju kursus, to apjomu (1.pielikums)  ; 

14.1.2.  lūdzot Koledžai izvērtēt visu iepriekš apgūtā atbilstību (2.pielikums); 

14.2. Iesniegumam pievieno augstākās izglītības iestādes dokumenta kopiju 

(uzrādot oriģinālu), kas apliecina studiju kursa apguvi vai  akadēmisko izziņu,  

vai augstskolas vai koledžas lēmumu par ārpus formālās izglītības apgūto un 

profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī 

iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu. 

15. Pretendenti, kuri atgriežas pēc studijām ārvalstu augstākās izglītības iestādēs vai 

prakses starptautisko programmu ietvaros, iepriekšminēto dokumentu vietā 

iesniedz atbilstoša līguma oriģinālu. 

16. Studiju programmas metodiskais vadītājs vai katedras vadītājs, izmantojot spēkā 

esošo studiju programmas plānu un studiju kursu aprakstus, veic studiju kursu 

atzīšanu (3.pielikums) un sagatavo priekšlikumu Studiju programmu padomei par 

studiju kursu akadēmisko atzīšanu. 

17. Sagatavoties studiju kursu atzīšanas protokoli tiek izskatīti Studiju programmu 

padomes sēdē,  pieņemtie  lēmumi par studiju kursu akadēmisko atzīšanu, tiek 

fiksēti Studiju programmas padomes protokolā. 
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17.1. Studiju programmu padomes sekretārs sagatavo un iesniedz Studiju 

programmu padomes lēmumu Koledžas direktoram apstiprināšanai. 

17.2. Studiju programmu padomes lēmumu ar rīkojumu apstiprina Koledžas 

direktors. 

18. Studiju programmu padomes sekretārs informē Pretendentu par Studiju programmu 

padomes lēmumu, izsniedz studējošajam studiju kursu salīdzinājuma protokolu, 

kuru students apstiprina  ar savu parakstu, vienu eksemplāru nodod Studiju nodaļas 

lietvedības pārzinim, kurš studiju kursu salīdzinājumu  kopiju  pievieno Pretendenta 

personas lietai. 

19. Studiju nodaļas lietvedības pārzinis ar direktora rīkojumu apstiprināto Studiju 

programmu padomes lēmumu par studiju kursu atzīšanu reģistrē studējošā studiju 

kartē. 

20. Studiju kursu atzīšanas dokumenti tiek uzglabāti atbilstoši apstiprinātajai lietu 

nomenklatūrai (studenta iesniegums, iepriekš apgūto izglītību apstiprinošu 

dokumentu kopijas, studiju kursu salīdzināšanas protokola oriģināls, Studiju 

programmu padomes sēdes protokols). 

 

 

5. Ieraksti diploma pielikumā 

21. Diploma pielikumā atzītā studiju kursa vērtējumam pievieno atšķirības zīmi – vienu 

zvaigznīti,   piemēram,  - Ieskaitīts*, 8 (ļoti labi)*, kuras lietojums tiek atrunāts 

diploma  pielikuma  6.sadaļā. 

22. Diploma pielikuma 6.sadaļā  “Papildinformācija”   tiek norādīts Studiju programmu 

padomes sēdes datums un  protokola numurs, kurā tika pieņemts lēmums par 

iepriekš apgūto studiju kursu atzīšanu. 

23. Diploma pielikumā var tikt ierakstīta  informācija par starptautiskajos līgumos un 

starptautiskajās izglītības programmās apgūtajiem studiju kursiem, kurus students 

ir apguvis papildus. 


