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1. Terminu skaidrojums 

 

1.1. 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). 

1.2. 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. 

 

2. Vispārīgi noteikumi 

2.1. SIA “Biznesa vadības koledža” (turpmāk – BVK) studiju programmās var atzīt šādus kursus: 

2.1.1. studiju programmu kursus, izņemot noslēguma pārbaudījumus; 

2.1.2. tālmācībā apgūtus studiju kursus, ja par kursa apguvi ieskaitīti kredītpunkti (Latvijas 

augstākās izglītības kredītpunktu vai ECTS sistēmā); 

2.1.3. klausītāja statusā apgūtus studiju kursus, ja par kursa apguvi ieskaitīti kredītpunkti (Latvijas 

augstākās izglītības kredītpunktu vai ECTS sistēmā); 

2.1.4. viesstudenta statusā apgūtus studiju kursus, ja par kursa apguvi ieskaitīti kredītpunkti 

(Latvijas augstākās izglītības kredītpunktu vai ECTS sistēmā). 

3. Pilnā apjomā tiek atzīsti studiju kursi, kas apgūti starpvaldību vai starpaugstskolu līgumos noteiktās 

studiju programmās vai starptautiskajās izglītības programmās un kuru apguvi studējošais iepriekš 

rakstveidā saskaņojis ar studiju programmas direktoru un attiecīgās fakultātes dekānu. 

4. Iepriekš apgūtus studiju kursus var atzīt tajā pašā vai zemākā studiju līmenī.  

5. Atzītos studiju kursus ieskaita studējošā izpildītajās akadēmiskajās saistībās: aizstājot studiju 

programmas obligātās (A) daļas, ierobežotās izvēles (B) daļas vai brīvās izvēles (C) daļas studiju kursus. 

6. Studiju kursu salīdzināšanu veic un lēmumu par studiju kursu atzīšanu pieņem studiju programmas 

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

8. Vienu BVK studiju programmas studiju kursu var aizstāt ar vairākiem apgūtiem studiju kursiem un 

otrādi – vairākus BVK studiju kursus var aizstāt ar vienu apgūtu studiju kursu. 

9. Studiju kursu atzīšanu var apstrīdēt mēneša laikā no programmas direktora lēmuma pieņemšanas dienas, 

iesniedzot BVK direktoram adresētu iesniegumu.  

 

3. Studiju kursu atzīšanas lietvedība 

1. Studiju kursu atzīšana notiek pēc studējošā iesnieguma saņemšanas.  

2. Studējošais (turpmāk – pretendents) iesniedz Studiju atbalsta centrā: 

1.2.1. iesniegumu ar lūgumu atzīt apgūtos studiju kursus;  

1.2.2. augstākās izglītības iestādes apstiprināta dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina 

studiju kursu apguvi; 

1.2.3. nepieciešamības gadījumā augstākās mācību iestādes apstiprinātu katra atzīstamā studiju kursa 

aprakstu  latviešu vai angļu valodā; 

1.2.4. pretendenti, kuri atgriežas pēc studijām ārvalstu augstākajās mācību iestādēs starptautisko 

programmu ietvaros, iepriekš minēto dokumentu vietā iesniedz atbilstošā līguma (ECTS studiju 

līguma vai Erasmus studenta prakses līguma) oriģinālu ar ārzemju augstskolas koordinatora 

parakstu. 

3. Studiju programmas koordinators pretendenta iesniegumu un pielikumus nodod izskatīšanai programmas 

direktoram. 

4. Studiju programmas direktors, izmantojot spēkā esošo studiju programmas plānu, pieņem lēmumu par 

studiju kursu akadēmisko atzīšanu. 

5. Studiju programmas koordinators saskaņā ar studiju programmas direktora lēmumu reģistrē studiju kursu 

atzīšanas rezultātus BVK Informatīvajā sistēmā. 
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6. Studiju kursa(-u) atzīšanas dokumentāciju (studenta iesniegumu vai ECTS studiju līgumu, augstākās 

izglītības iestādes apstiprināta dokumenta kopiju, kas apliecina studiju kursu apguvi, kā arī apstiprinātos 

studiju kursu aprakstus, ja tādi iesniegti) pievieno studējošā studiju kartei. 

 


