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Nolikums „Par Latvijas Studentu apvienības studentu-ekspertu tīkla
darbību un pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas
procesiem”
Nolikumā lietotie saīsinājumi un termini
1. LSA – Latvijas Studentu apvienība
2. AIC – Akadēmiskās informācijas centrs
3. Novērtēšanas komisijas – augstskolu un koledžu novērtēšanas, studiju virzienu novērtēšanas
un studiju programmu licencēšanas ekspertu komisijas.
4. LSA studentu-ekspertu tīkls – studentu ekspertu apmācību, sagatavošanas, deleģēšanas un
informācijas sistēma, kas uztur aktuālus datus par ārējās studiju kvalitātes novērtēšanas
studentiem-ekspertiem un interesentiem
5. LSA studentu-ekspertu tīkla dalībnieki – visi tie studējošie, kuri ir tikuši deleģēti dalībai
novērtēšanas procedūrās vizītēs kā eksperti vai novērotāji.
6. Studenti-eksperti – studējošie, kas atbilst šajā nolikumā noteiktajiem kritērijiem un ir deleģēti
dalībai novērtēšanas procedūrā eksperta statusā.
I Vispārīgie jautājumi
7. Šis nolikums nosaka LSA studentu ekspertu tīkla darbību un pārstāvju deleģēšanas procedūru
un kandidātu izvērtēšanas kritērijus dalībai novērtēšanas ekspertu grupās.
8. Uz ekspertu grupu LSA deleģē vienu pārstāvi eksperta statusā, izņemot gadījumus, kad
novērtēšanu veic Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļauta
ārvalstu kvalitātes nodrošināšanas aģentūra, un vienu novērotāja statusā.
9. Novērtēšanas ekspertu grupu dalībnieku deleģēšanas kārtība tiek veidota saskaņā ar:
9.1. Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr.794 “Augstskolu un
koledžu akreditācijas noteikumi” augstskolu un koledžu akreditācijas
procedūrām;
9.2. Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr.793 “Studiju virziena
atvēršanas un akreditācijas noteikumi” un AIC studiju virzienu novērtēšanas
metodiku;
9.3. Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr.795 “Studiju programmu
licencēšanas noteikumi” studiju programmu licencēšanas procedūrām.
10. LSA studentu-ekspertu tīkla dalībnieki tiek uzskaitīti datubāzē, kas ir pieejama studējošo
pārstāvjiem LSA biedru zonā. Jebkuram studējošajam ir iespēja kļūt par LSA studentu-

ekspertu tīkla dalībnieku.
11. Par studentu-ekspertu tīklu atbildīgais LSA valdes loceklis vai studentu-ekspertu tīkla
koordinators informāciju publicē LSA mājaslapas sadaļā “Pieteikšanās vizītēm” ne vēlāk kā
piecu darba dienu laikā kopš informācijas saņemšanas no AIC.
II Deleģēšanas process
12. Studējošie piesakās dalībai novērtēšanas procedūrā, aizpildot elektronisko pieteikuma formu
LSA mājaslapā, kurā tiek norādīts:
12.1.
vārds, uzvārds;
12.2.
e-pasta adrese;
12.3.
tālruņa numurs;
12.4.
augstākās izglītības iestāde, studiju programma, studiju līmenis;
12.5.
novērtēšanas procedūra, kur vēlas piedalīties;
12.6.
statuss,
kādā
vēlas
piedalīties
(eksperts
un/vai
novērotājs);
12.7.
kandidāta motivācija;
12.8.
kandidāta CV, kur norāda iepriekšējo pieredzi augstākās izglītības kvalitātes
novērtēšanā.
III Kandidātu izvērtēšana deleģēšanai eksperta statusā
13. LSA valde saskaņā ar šajā nodaļā noteikto kārtību un LSA valdes un studentu-ekspertu tīkla
koordinatora (ja attiecināms) rekomendācijām veic kandidātu izvērtēšanu un balso par
deleģējuma piešķiršanu.
14. Lai kandidātu varētu izvērtēt, tam jāatbilst šādiem pamatnosacījumiem:
14.1.
studē akreditētā Latvijas augstākās izglītības iestādē vai ir Eiropas Studentu
apvienības studentu ekspertu tīkla dalībnieks;
14.2.
ir latviešu un angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;
14.3.
nepastāv interešu konflikts saskaņā ar AIC Studiju kvalitātes komisijas
apstiprināto novērtēšanas metodiku.
15. Pēc tam, kad konstatēta atbilstība pamatnosacījumiem, kandidāti eksperta statusam tiek
vērtēti pēc šādiem kritērijiem, kas sakārtoti prioritārā secībā:
15.1.
studē vai ir absolvējis studiju programmu, kas atbilst vērtējamajam studiju
virzienam un ir piedalījies novērtēšanas procedūrā eksperta statusā;
15.2.
studē vai ir absolvējis studiju programmu, kas atbilst vērtējamajam studiju
virzienam un ir piedalījies novērtēšanas procedūrā novērotāja statusā;
15.3.
studē vai ir absolvējis studiju programmu, kas atbilst vērtējamajam studiju
virzienam;
15.4.
ir piedalījies novērtēšanas procedūrā eksperta statusā;
15.5.
ir piedalījies novērtēšanas procedūrā novērotāja statusā.
15.6.
ir piedalījušies novērtēšanas procedūrās eksperta statusā biežāk nekā 3 reizes 12
mēnešu laikā vai ir tikuši deleģēti uz novērtēšanas procedūru pēdējo 2 mēnešu
laikā.
16. Kandidāti, kas atbilst 15.6. apakšpunktā minētajam, konkurē savā starpā atbilstoši 15.1.-15.5.
apakšpunktos noteiktajai kārtībai.

17. Ja ir pieteikušies vairāki kandidāti, kas ieņem vienādu prioritāti atbilstoši 15. punktam,
prioritāri tiek deleģēts kandidāts, kurš studē vai ir absolvējis augstāku studiju līmeni
atbilstošajā studiju virzienā.
18. Ja ir pieteikušies vairāki kandidāti, kas ieņem vienādu prioritāti atbilstoši 17. punktam, tad
kandidāti tiek izvērtēti pēc papildu kritērijiem:
18.1.
iepriekšēja pieredze augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un novērtēšanā;
18.2.
darbība studējošo interešu pārstāvniecībā;
18.3.
dalība augstākās izglītības iestādes lēmējinstitūcijās;
18.4.
darba pieredze vērtējamajā jomā;
18.5.
kandidāta motivācija piedalīties vērtēšanas vizītē;
18.6.
kandidāta sniegums iepriekšējās novērtēšanas vizītēs, uz kurām ticis deleģēts.
19. Izvērtējot kandidātus, LSA valdei ir tiesības lūgt Studiju kvalitātes komisijai un/vai AIC
sniegt atzinumu par šo pārstāvju līdzšinējo darbību ziņojumu veidošanā un darbības kvalitāti.
Ja par kādu kandidātu saņemts negatīvs atzinums, tad neatkarīgi no atbilstības kritērijiem,
LSA valde to var uzskatīt par iemeslu pieteikuma noraidīšanai.
20. LSA valde balso par rezerves delegātiem eksperta un novērotāja statusā, kuri
nepieciešamības
gadījumā
aizvieto
sākotnēji
deleģētos
pārstāvjus.
IV Noslēguma procedūras
21. Pēc LSA valdes lēmuma pieņemšanas LSA akadēmiskā virziena vadītājs vai studentuekspertu tīkla koordinators:
21.1.
nosūta AIC informāciju par deleģētajiem pārstāvjiem (1. pielikums);
21.2.
informē par atteikumu pārstāvjiem, kas netika deleģēti;
21.3.
piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē deleģētos pārstāvjus
par tālākajām darbībām.

Prezidente

J. Širina
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1. pielikums
DELEĢĒJUMS
Rīgā

[Datums]

Nr. XXXXXX
Akadēmiskās informācijas centram
Biroja adrese: Dzirnavu iela 16, Rīga, LV-1010
Pasta adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
aika@aic.lv

Par Latvijas Studentu apvienības pārstāvju deleģēšanu studiju virziena novērtēšanas vizītei
Latvijas Studentu apvienība (LSA) ir saņēmusi Jūsu [Gads]. gada [Diena]. [mēnesis] vēstuli Nr.
[Vēstules numurs] ar aicinājumu deleģēt pārstāvjus uz studiju virziena novērtēšanas vizīti, saskaņā ar
Akadēmiskā informācijas centra studiju virzienu novērtēšanas metodikas 17.5. minētajām tiesībām.
LSA deleģē šādus pārstāvjus eksperta statusā:
1.

[Vārds, uzvārds, personas kods] ([e-pasts], tālrunis: [telefona numurs]) uz [Augstākās
izglītības iestāde] [programmas līmenis] studiju virziena – [Studiju virziens] akreditāciju.
LSA deleģē šādus pārstāvjus novērotāja statusā:

2.

[Vārds, uzvārds, personas kods] ([e-pasts], tālrunis: [telefona numurs]) uz [Augstākās
izglītības iestāde] [programmas līmenis] studiju virziena – [Studiju virziens] izvērtēšanu.

Vēstulei pielikumā tiek pievienots pārstāvju CV.
Par Latvijas Studentu apvienības pārstāvju deleģēšanu studiju programmu licencēšanas procedūrām
Latvijas Studentu apvienība (LSA) ir saņēmusi Jūsu [Gads]. gada [Diena]. [mēnesis] vēstuli Nr.
[Vēstules numurs] ar aicinājumu deleģēt pārstāvjus uz studiju programmu licencēšanas procedūrām,
saskaņā ar 2018. gada 11.. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 795 “Studiju programmu
licencēšanas noteikumi” 23. punktā minētajām tiesībām.
LSA deleģē šādus pārstāvjus eksperta statusā:
1.

[Vārds, uzvārds, personas kods] ([e-pasts], tālrunis: [telefona numurs]) uz [Augstākās
izglītības iestāde] [programmas līmenis] studiju programmas “[Programmas nosaukums]”
(studiju virziens – [Studiju virziens]) izvērtēšanu.
LSA deleģē šādus pārstāvjus novērotāja statusā:

1.

[Vārds, uzvārds, personas kods] ([e-pasts], tālrunis: [telefona numurs]) uz [Augstākās
izglītības iestāde] [programmas līmenis] studiju programmas “[Programmas nosaukums]”
(studiju virziens – [Studiju virziens]) izvērtēšanu.

Vēstulei pielikumā tiek pievienots pārstāvja CV.
Par Latvijas Studentu apvienības pārstāvju deleģēšanu augstskolas vai koledžas akreditāciju procedūrām

Latvijas Studentu apvienība (LSA) ir saņēmusi Jūsu [Gads]. gada [Diena]. [mēnesis] vēstuli
Nr. [Vēstules numurs] ar aicinājumu deleģēt pārstāvjus uz augstskolas vai koledžas akreditācijas
procedūrām, saskaņā ar 2018. gada 11. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 794 “Augstskolu un
koledžu akreditācijas noteikumi” 8. punktā minētajām tiesībām.
LSA deleģē šādus pārstāvjus eksperta statusā:
[Vārds, uzvārds, personas kods] ([e-pasts], tālrunis: [telefona numurs]) uz [Augstākās
izglītības iestādes nosaukums] akreditācijas procedūru.

1.

LSA deleģē šādus pārstāvjus novērotāja statusā:
2. [Vārds, uzvārds, personas kods] ([e-pasts], tālrunis: [telefona numurs]) uz [Augstākās
izglītības iestādes nosaukums] akreditācijas procedūru.
Vēstulei pielikumā pārstāvju CV
Prezidente

