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Par studiju prakses iekļaušanu brīvās izvēles daļā

ORGANIZĀCIJA

Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv Latvijas studējošo intereses nacionālā un starptautiskā līmenī. 

Saskaņā ar Augstskolu likumu, apvienības biedri ir visu Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldes. LSA 

pauž demokrātiskā procedūrā formulētu, reprezentatīvu Latvijas studējošo viedokli.

SITUĀCIJA

Šobrīd Latvijas augstskolās tiek realizēta 961 studiju programma, no kurām 18% ir pirmā līmeņa 

profesionālās (koledžas) studiju programmas, 37% ir akadēmiskās studiju programmas un 45% – 

profesionālās studiju programmas. 

Profesionālās izglītības likums nosaka, ka profesionālās studiju programmas saturā studiju prakse ir jāiekļauj 

obligāti. Prakses minimālo apjomu nosaka Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.141 un Nr.481. 

Akadēmiskās izglītības standarts (MK noteikumi Nr.2) studiju procesā praksi neparedz.

Toties Augstskolu likuma 6.panta otrās daļas 4.punkts nosaka, ka akadēmiskā brīvība izpaužas studējošo 

tiesībās sastādīt un apgūt individuālu studiju brīvās izvēles daļu. Jau šobrīd tiek paplašinātas iespējas apgūt 

priekšmetus ne tikai savā augstskolā, bet tiek veidota sadarbība arī ar citām augstākās izglītības iestādēm. 

PAMATOJUMS

LSA šī gada 19.aprīlī parakstīja vienošanos „Par sadarbību studiju vietu struktūras pakāpeniskai 

pārveidošanai atbilstoši darba tirgus prasībām”. Vienošanās 2.4. punktā minēts, ka jāveicina prakšu attīstība 

absolventu nodarbinātības un profesionālās sagatavotības veicināšanai. LSA uzskata, ka prakšu attīstība 

jāveicina arī akadēmisko programmu ietvaros, jo arī šo programmu absolventiem vajadzēs iekļauties darba 

tirgū. 

Pamatojoties uz akadēmisko programmu lielo skaitu, LSA ierosina augstskolām dot iespēju šo programmu 

studentiem izvēlēties praksi kā brīvās izvēles daļu. 



NEPIECIEŠAMĀS IZMAIŅAS

Noteikt, ka Augstākās izglītības iestāde nodrošina iespēju studentam izvēlēties brīvās izvēles daļas 

kredītpunktus iztērēt prakses iešanai. Students pēc paša iniciatīvas kopā ar programmas direktoru saskaņo 

labāko prakses īstenošanas formu.

Tādā veidā programmu direktoriem nepieciešams vēl vairāk veicināt sadarbību ar darba devējiem, kas spētu 

pielāgoties studenta lekciju grafikam, piedāvājot elastīgu prakses realizēšanas laiku. Tā kā 1 kredītpunkts 

atbilst vienai prakses nedēļai, tad pēc studenta laika iespējām ir jārod veids, kā vienu prakses nedēļu sadalīt 

ilgākā laika periodā. Kā arī programmas direktoram ir jābūt atbildīgajam par prakses uzdevumu sastādīšanu 

un prakses koordinēšanu.

REZULTĀTS

• Studentam palielināsies iespēju loks pašam sastādīt un apgūt individuālu studiju brīvās izvēles daļu. 

• Studentam tiek dotas iespējas gūt lielāku izpratni par darba tirgu, kā arī darba pieredzi savā nozarē, 

kas var palīdzēt turpmāk  studentam savā studiju procesā kļūt mērķtiecīgākam uz studiju rezultātu 

sasniegšanu.

• LSA kā studentus pārstāvoša organizācija iesaistās studiju prakšu jautājumu risināšanā, kas tiešā 

mērā ietekmē absolventu nodarbinātību. 
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