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Kārtība studiju kursu atzīšanai Liepājas Universitātē

Izdots saskaņā ar Liepājas Universitātes
Satversmes 2.4. punktu

I. Terminu skaidrojums

1. Eiropas  kredītpunktu  pārneses  uzkrāšanas  sistēmas  (ECTS)  kredītpunkts  –  vienība
studējošā  darba uzskaitei.  Viens kredītpunkts  Latvijas  izglītības  sistēmā atbilst  1,5 ECTS
kredītpunktiem (1KRP =1,5 ECTS).

2. Studiju kursu atzīšana - akreditētās vai ārvalstīs atzītās 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.

II. Vispārīgi noteikumi

3. Liepājas Universitātes (LiepU) studiju programmās var atzīt akreditētās, licencētās vai valsts
atzītās Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības iestādēs sekmīgi apgūtus studiju kursus, ja
par kursa apguvi ieskaitīti kredītpunkti (Latvijas augstākās izglītības kredītpunktu vai ECTS
sistēmā):

3.1. studiju programmu kursus, izņemot noslēguma pārbaudījumus;

3.2. LiepU klausītāja statusā apgūtus studiju kursus;

3.3. viesstudenta statusā jeb ārzemju augstskolās apgūtus studiju kursus.

4. Ārpus  formālās  izglītības  apgūtā  vai  profesionālajā  pieredzē  iegūto  kompetenču  un
iepriekšējā  izglītībā  sasniegto  studiju  rezultātu  atzīšana  notiek  saskaņā  ar  Liepājas
universitātes  ārpus formālās izglītības apgūtā vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču
un   iepriekšējā  izglītībā  sasniegto  studiju  rezultātu  atzīšanas  komisijas  nolikumu
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi).

5. Pilnā apjomā tiek atzīsti studiju kursi, kas apgūti  starpvaldību vai starpaugstskolu līgumos
noteiktās  studiju  programmās  vai  starptautiskajās  izglītības  programmās  (piem.,
ERASMUS+)  un  kuru  apguvi  studējošais  iepriekš  rakstveidā  saskaņojis  ar  studiju
programmas direktoru un attiecīgās fakultātes dekānu.

6. 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.
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7. Atzītos studiju kursus ieskaita studējošā izpildītajās akadēmiskajās saistībās: aizstājot studiju
programmas obligātās (A) daļas, ierobežotās izvēles (B) daļas (atsevišķi norādot praksi) vai
brīvās izvēles (C) daļas studiju kursus.

8. Studiju kursu salīdzināšanu veic studiju programmas direktors. Lēmumu par studiju kursu
atzīšanu pieņem attiecīgās fakultātes dekāns.

9. Studiju kursus neatzīst, ja šo kursu saturs neatbilst studiju programmas prasībām.

10. Vienu LiepU studiju programmas studiju kursu var aizstāt  ar  vairākiem apgūtiem studiju
kursiem un otrādi – vairākus LiepU studiju kursus var aizstāt ar vienu apgūtu studiju kursu,
ņemot vērā kredītpunktu skaitu.

11. Studiju kursu atzīšanu var apstrīdēt mēneša laikā no fakultātes dekāna lēmuma pieņemšanas
dienas, iesniedzot fakultātes Domei adresētu iesniegumu. 

III. Studiju kursu atzīšanas lietvedība

12. Studiju kursu atzīšana notiek pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas. 

13. Pretendents iesniedz fakultātē:

13.1. fakultātes  dekānam adresētu iesniegumu par citur  apgūto (arī  LiepU klausītāja
statusā) studiju kursu atzīšanu par savas programmas studiju kursiem.

13.2. augstākās  izglītības  iestādes  izdota  dokumenta1 kopiju  latviski  un  angliski
(uzrādot oriģinālus), kas apliecina studiju kursu apguvi; ja dokuments izdots ārzemēs, tad
jāpievieno notariāli apstiprinātu tulkojumu angļu valodā;

13.3. augstākās izglītības iestādes izdota katra atzīstamā studiju kursa anotāciju latviešu
un/vai angļu valodā, ja tie pilnā apjomā nav pieejami augstskolas mājas lapā, vai arī tam
pielīdzinātu  dokumentu.  Ar  studiju  programmas  direktora  piekrišanu  studiju  kursu
anotācijas var pieņemt arī citā valodā;

13.4. pretendenti,  kuri  atgriežas  pēc  studijām ārvalstu  augstākajās  izglītības  iestādēs
starptautisko programmu ietvaros, iepriekš minēto dokumentu vietā iesniedz sekmju izraksta
kopiju (uzrādot oriģinālu) vai prakses novērtējuma kopiju (uzrādot oriģinālu);

14. Pretendenta  iesniegumu un pielikumus  nodod fakultātes  atbildīgajam darbiniekam studiju
kursu  atzīšanas  protokola  sagataves  sagatavošanai,  pamatojoties  uz  ikgadējo  studiju
programmas plānu.

15. Studiju programmas direktors, saņemot studiju kursu atzīšanas protokola sagatavi, veidlapā
ieraksta atbilstošo atzinumu par kursa statusu un sadaļā “SASKAŅOTS” norāda datumu.

16. Ja kurss tiek atzīts, par gala vērtējuma iegūšanas datumu tiek reģistrēts lēmuma par kursa
atzīšanu pieņemšana datums un iegūtais vērtējums tiek lietots saskaņā ar 22.punktu. 

17. Studiju kursu pielīdzināšanas/atzīšanas protokolu iesniedz fakultātes dekānam, kurš pieņem
gala lēmumu. 

18. Studiju kursu pielīdzināšana jāveic ne ilgāk kā 10 darba dienu laikā.

19.  Studiju kursu atzīšanas rezultātus reģistrē LAIS informatīvajā sistēmā.

20. Studiju kursa(-u) atzīšanas dokumentus pievieno studējošā studiju personas lietai.

21. Studiju kursu akadēmiskās pielīdzināšanas veidlapu apstiprina Studiju padome.

IV. Ierakstu attēlošana studiju dokumentācijā

22. Studiju kartē uzrāda:

1 Uzrādāmais augstākās izglītības iestādes izdotais dokuments latviešu un angļu valodā var būt akadēmiskā izziņa, 
diploma pielikums,  sekmju izraksts vai citi līdzvērtīgi dokumenti.
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22.1. citās Latvijas augstākās izglītības iestādēs apgūtos atzītos studiju kursus  uzrāda
atsevišķā sadaļā, norādot augstākās izglītības iestādes nosaukumu, laika posmu, kārtotā
studiju  kursa  nosaukumu,  kredītpunktu  apjomu,  atbilstošo  programmas  daļu  un
vērtējumā norādot “atzīts”. 

22.2. ERASMUS+ vai  starpaugstskolu līgumos noteiktās studiju programmās apgūtos
atzītos  studiju  kursus   uzrāda  atsevišķā  sadaļā,  norādot  augstākās  izglītības  iestādes
nosaukumu,  laika  posmu,  kārtotā  studiju  kursa  nosaukumu,  kredītpunktu  apjomu,
atbilstošo programmas daļu, vērtējumā norādot “atzīts”.

22.3. citās  LiepU studiju  programmās  (arī  LiepU klausītāju  statusā  kārtotos  kursus)
apgūtos  atzītos  studiju  kursus   uzrāda  atsevišķā  sadaļā,  norādot  studiju  programmas
nosaukumu,  kārtotā  studiju  kursa  nosaukumu,  kredītpunktu  apjomu,  atbilstošo
programmas daļu un iegūto vērtējumu 10 ballu sistēmā. 

22.4. LiepU  iepriekšējos  studiju  periodos  (pirms  eksmatrikulācijas)  savā  studiju
programmā  apgūtos  atzītos  studiju  kursus   uzrāda  atsevišķā  sadaļā,  norādot  kārtotā
studiju kursa nosaukumu, kredītpunktu apjomu,  atbilstošo programmas daļu un iegūto
vērtējumu 10 ballu sistēmā.

22.5. atzītos  ārpus  formālās  izglītības  apgūto  vai  profesionālajā  pieredzē  iegūto
kompetenču  un   iepriekšējā  izglītībā  sasniegtos  studiju  rezultātus  uzrāda  atsevišķā
sadaļā,  norādot  izglītības  programmas  (kursu,  semināru)  vai  tās  daļas  nosaukumu,
pašizglītības  vai  profesionālās  pieredzes  veidu,  kredītpunktu  apjomu,  atbilstošo
programmas daļu un vērtējumā norādot “atzīts”.

23. Akadēmiskajā izziņā uzrāda:
23.1. citur kārtotie un atzītie studiju kursi netiek attēloti;
23.2. LiepU studiju programmās apgūtiem un atzītiem studiju kursiem  norāda kursa

nosaukumu atbilstošā programmas daļā, kredītpunktu apjomu, t.sk. ECTS kredītpunktus,
iegūto  vērtējumu 10 ballu  sistēmā.  Studiju kursa kārtošanas  datums un docētājs  tiek
norādīts no sistēmas kārtošanas datiem.

24. Diploma pielikumā uzrāda:
24.1. citās Latvijas augstākās izglītības iestādēs apgūto atzīto studiju kursu nosaukumus

atbilstošā programmas daļā, kredītpunktu apjomu, t.sk. ECTS kredītpunktus, vērtējumā
norādot  „atzīts”   un  pie  kursa  nosaukuma  norādot  augstākās  izglītības  iestādes
nosaukumu un laika posmu, kurā kurss ir apgūts; 

24.2. ārvalstu augstākajās izglītības iestādēs (piem., Erasmus+ mobilitātes programmas
ietvaros vai  starpaugstskolu līgumos noteiktās studiju programmās) apgūto atzīto studiju
kursu  nosaukumus  angļu  valodā  ar  ĀSD  tulkojumu  atbilstošā  programmas  daļā,
kredītpunktu apjomu, t.sk. ECTS kredītpunktus, vērtējumā norādot „atzīts” un pie kursa
nosaukuma norādot augstākās izglītības iestādes nosaukumu un laika posmu, kurā kurss
apgūts; 

24.3. LiepU iepriekšējos studiju periodos citā studiju programmā  apgūto atzīto studiju
kursu  nosaukumus  atbilstošā  programmas  daļā,  kredītpunktu  apjomu,  t.sk.  ECTS
kredītpunktus un iegūto vērtējumu 10 ballu sistēmā; 

24.4. LiepU  iepriekšējos  studiju  periodos  (pirms  eksmatrikulācijas)  savā  studiju
programmā  apgūto  atzīto  studiju  kursu  nosaukumus  atbilstošā  programmas  daļā,
kredītpunktu apjomu, t.sk. ECTS kredītpunktus  un vērtējumu 10 ballu sistēmā;

24.5. atzītos  ārpus  formālās  izglītības  apgūto  vai  profesionālajā  pieredzē  iegūto
kompetenču  un   iepriekšējā  izglītībā  sasniegtos  studiju  rezultātus,  norādot  izglītības
programmas (kursu, semināru) vai tās daļas nosaukumu, pašizglītības vai profesionālās
pieredzes veidu, kredītpunktu apjomu, t.sk. ECTS kredītpunktus, atbilstošo programmas
daļu un vērtējumā norādot “atzīts”.

25. Diploma pielikuma 6. sadaļā „Papildinformācija” ieraksta:
25.1. studiju  programmas  nosaukumu  un  laika  periodu,  ja  LiepU  ietvaros  mainīta

studiju programmas;
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25.2. starptautiskajos  līgumos  un  starptautiskajās  izglītības  iestādes  programmās
apgūtos studiju kursus, kurus studējošais apguvis nesaskaņojot ar programmas direktoru
un kuri netiek atzīti kā studiju programmas sastāvdaļa, kā arī laika periodu, valsts un
augstākās izglītības iestādes nosaukumu. 

V. Citi noteikumi

26. Atzīt  par  spēku  zaudējušu  LiepU  Senāta  2013.gada  25.marta  sēdē  apstiprināto  Kārtība
studiju kursu atzīšanai Liepājas Universitātē.

Senāta priekšsēdētāja (paraksts)                           Z.Gūtmane
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1.pielikums

Iesniegums studiju kursu atzīšanai

Liepājas Universitātes _________________________________________fakultātes 
        
        dekānei _____________________________

_____________________________________ 
(studiju programmas nosaukums)

pretendenta ___________________________
(vārds, uzvārds)

 _____________________________
(studenta apliecības numurs – studējošajiem)

IESNIEGUMS

Lūdzu citur apgūto  _______________________________________________________
(augstākās izglītības iestādes nosaukums)

 laika posmā no _________________ līdz ________________ atzīt par studiju kursu/ -iem savā

studiju programmā.

Pielikumā:

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

_____________________________ kopija;
(dokumenta numurs, izsniegšanas datums)

 2. Studiju kursu anotācijas uz __________ lp.

_____________________ /paraksts/
/datums/
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