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RTU Studiju prorektora 

2016. gada 4. aprīļa rīkojums Nr.02000-1.1/29 

 

Par citās augstskolās un studiju programmās apgūto studiju priekšmetu atzīšanas kārtību 

 

Noteikt, ka citās augstskolās un studiju programmās apgūto studiju priekšmetu atzīšana tiek īstenota 

atbilstoši pievienotam nolikumam. 

 

.Studiju prorektors U.Sukovskis 

 

Citās augstskolās un RTU studiju programmās apgūto kursu atzīšana 

 

Nolikums 
 

1. Pamatnostādnes 

 

1.1. Kursa (studiju priekšmeta) atzīšana ir process, kurā tiek salīdzināts citā augstskolā vai citā 

RTU studiju programmā RTU studējošā vai reflektanta sekmīgi apgūts kurss ar konkrētas 

RTU studiju programmas kursu, kā rezultātā kurss tiek atzīts pilnībā, daļēji vai netiek atzīts. 

Veicot atzīšanas procedūru, tiek pieņemts lēmums, kuras kursa daļas atzīstamas par 

nokārtotām un kas vēl veicams, lai konkrētās studiju programmas kurss varētu tikt atzīts 

pilnībā. Daļēja atzīšana parasti notiek, ja nesakrīt kursu apjomi vai nokārtotā kursa saturs 

neaptver visu RTU programmas kursa saturu un sasniedzamos studiju rezultātus. 

1.2. Ārpus studiju programmām apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanas kārtību 

nosaka nolikums „Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu 

atzīšanas kārtība Rīgas Tehniskajā universitātē”. 

1.3. Ja studiju kurss apgūts ārzemju augstskolā studiju mobilitātes, piemēram, "Erasmus+" 

ietvaros, kursa atzīšana notiek saskaņā ar studentu apmaiņas programmu ietvaros apgūto 

kursu atzīšanas kārtību RTU. Šajā gadījumā kursa sasniedzamo studiju rezultātu un apjoma 

salīdzināšana ar RTU kursu veicama pirms studējošā nosūtīšanas uz ārzemju augstskolu.  

1.4. Atzīšanas process balstās uz atzīstamo kursu un konkrētas RTU studiju programmas kursu 

sasniedzamo studiju rezultātu salīdzināšanu. Iespējams arī kombinēt vairākus kursus, 

atzīstot gan vienu apgūto kursu par vairākiem kursiem, gan vairākus apgūtos kursus par 

vienu kursu. 

1.5. RTU pieņem atzīšanai Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras 5., 6., 7. un 8. līmenim 

atbilstošu:  

1.5.1. Latvijā akreditētu augstākās izglītības iestāžu akreditētās studiju programmās apgūtus 

studiju kursus;  

1.5.2. ārzemju augstskolu studiju programmās apgūtus kursus, ja par šīm augstskolām Latvijas 

Akadēmiskās informācijas centrs ir sniedzis atzinumu, ka tās ir atzītas savā valstī; 

1.5.3. ārzemju augstskolu, ar kurām RTU ir noslēgts līgums, kas paredz kursu savstarpēju 

atzīšanu, studiju kursus.  

1.6. Atzīts var tikt kurss, kas apgūts tā paša vai augstāka līmeņa studiju programmā; no zemāka 

līmeņa studijām atzīstami pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības kursi RTU 

profesionālā bakalaura studiju programmās un profesionālā bakalaura programmas kursi 
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profesionālā maģistra programmās, ja tas nepieciešams profesionālās kvalifikācijas 

nodrošināšanai. 

1.7. Ja atzītais kurss ir apgūts Latvijas augstskolā, tiek lietots atzītajā kursā iegūtais vērtējums, ja 

tas izteikts atbilstoši Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām studiju rezultātu vērtēšanas 

skalām un iegūts tā paša vai augstāka līmeņa studiju programmā. Ja kurss apgūts zemāka 

līmeņa studiju programmā, iegūtais vērtējums netiek lietots, vērtējuma vietā rakstot “atzīts”. 

Ārzemju augstskolās iegūtos kursu vērtējumus nepārveido uz RTU vērtējumu skalu un 

vērtējuma vietā raksta „atzīts”, ja vien nepastāv normatīvajos aktos vai līgumā starp RTU un 

ārzemju augstskolu noteikta vērtēšanas skalu atbilstības tabula. 

 

2. Apgūto studiju kursu atzīšanas process  

2.1. Ja studējošais vai reflektants vienu vai vairākus kursus apguvis ārpus RTU (Latvijas vai 

ārzemju augstskolā), tad kursa atzīšanas procedūra ir šāda: 

2.1.1. studējošais vai reflektants adresē iesniegumu studiju programmas direktoram (RTU 

filiālēs studējošie adresē iesniegumu filiāles direktoram, ārzemju studējošie iesniegumu 

adresē Ārzemju studentu departamenta direktoram, kurš izsniedz Studiju kursu atzīšanas 

lapu un nosūta studējošo pie studiju programmas direktora) ar lūgumu atzīt citur apgūtus 

kursus kā nokārtotus apgūstamās studiju programmas ietvaros, pievienojot iesniegumam 

apgūto kursu aprakstus un dokumentus, kas apliecina šo kursu sekmīgu apguvi;  

2.1.2. studiju programmas direktors organizē kursu atzīšanas procesu, izmantojot Studiju kursu 

atzīšanas lapu (1. pielikums). Programmas direktors veic atzīšanu pats vai ar attiecīgu 

rezolūciju uz studējošā vai reflektanta iesnieguma var lūgt kursa atbildīgo mācībspēku 

veikt kursu studiju rezultātu atbilstības novērtējumu;  

2.1.3. pēc saņemto dokumentu izskatīšanas programmas direktors vai atbildīgais mācībspēks 

Studiju kursu atzīšanas lapā ieraksta lēmumu par atzīšanu (“neatzīt”, “atzīt pilnībā”, “atzīt 

daļēji .. KP apjomā, papildprasības..”) un apstiprina to ar parakstu.  Ja kurss tiek atzīts 

pilnībā, par gala vērtējuma iegūšanas datumu tiek reģistrēts lēmuma par kursa atzīšanu 

pieņemšana datums (turpmāk – atzīšanas datums) un iegūtais vērtējums tiek lietots 

saskaņā ar 1.7. punktu; 

2.1.4. ja programmas direktors vai atbildīgais mācībspēks nolemj, ka atzīstama tikai kursa daļa, 

tad studējošajam tiek sniegts rakstisks skaidrojums, kas papildus jāveic, lai varētu uzskatīt 

par sekmīgi nokārtotu attiecīgās studiju programmas atbilstošo kursu un tiek norādīts 

mācībspēks, pie kura atlikusī kursa daļa nokārtojama (reflektants to var veikt pēc 

imatrikulācijas). Ja papildprasība ir eksāmena kārtošana (kas veicama saskaņā ar Senāta 

lēmumu par studiju maksu un akadēmisko parādu kārtošanas maksu), tiek lietots 

eksāmenā iegūtais vērtējums un par atzīšanas datumu uzskatīts eksāmena datums, citos 

gadījumos pēc papildprasību nokārtošanas kurss vērtējams kā “atzīts”; 

2.1.5. studiju programmas direktors var ierosināt veikt individuālas izmaiņas studiju 

programmā, tajā skaitā programmas obligātajā (A) daļā, izslēdzot no tās daļu programmas 

kursu un iekļaujot programmā citus kursus; 

2.1.6. RTU filiālēs studiju programmas direktora vietā kursu atzīšanas procesu organizē filiāles 

direktors un kursa novērtēšanā piedalās kursu īstenojošais mācībspēks, nepieciešamības 

gadījumā konsultējoties ar kursa atbildīgo mācībspēku. 
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2.2. Ja studējošais vai reflektants vienu vai vairākus kursus apguvis RTU studiju programmā, tad 

kursa atzīšanas procedūra ir tāda pati, kā aprakstīts 2.1. punktā, pieļaujot izņēmumus: 

2.2.1. ja kurss apgūts RTU pamatstudiju I un II studiju gadā, tā atzīšanu var veikt ne tikai 

programmas direktors vai atbildīgais mācībspēks, bet arī fakultātes dekāna vietnieks 

mācību darbā; 

2.2.2. ja studiju kurss apgūts pēdējos 5 gados un sakrīt apgūtā un atzīstamā kursa nosaukums, 

apjoms, realizējošā struktūrvienība un vērtējuma forma, tad kursa atzīšanu var veikt arī 

lietvedis bez Studiju kursu atzīšanas lapas aizpildīšanas.  

2.3. Par atzītajiem kursiem studējošajam, kas studē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, 

vai reflektantam var tikt piemērota studiju maksas atlaide saskaņā ar Senāta lēmumu par 

studiju maksu un akadēmisko parādu kārtošanas maksu konkrētam studiju gadam. 

Reflektantam studiju maksas atlaidi aprēķina un pirmajā semestrī maksājamo summu uz 

iesnieguma par ieskaitīšanu studijām RTU norāda struktūrvienības paraksstiesīga persona, 

studējošajiem struktūrvienībā tiek veikts studiju maksas pārrēķins. 

 

3. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības kursu atzīšana, iestājoties RTU 

profesionālā bakalaura studiju programmās 

3.1. Izstrādājot jaunas bakalaura profesionālo studiju programmas vai pārstrukturējot esošās, 

RTU īstenojamo  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās apgūto kursu 

atzīšanu izdara programmas izstrādes vai pārstrukturēšanas laikā, sastādot atbilstības 

sarakstu, kuru paraksta studiju programmas direktors un par kursiem atbildīgo 

struktūrvienību vadītāji. Atbilstības saraksts (2. pielikums) glabājas kopā ar studiju 

programmu Studiju departamentā. Ja studiju kursi tiek atzīti saskaņā ar atbilstības sarakstu, 

studenta iesniegums un Studiju kursu atzīšanas lapa nav obligāta. 

3.2. Gadījumos, kad kursu atzīšana netiek veikta 3.1. punktā aprakstītajā kārtībā, pirmā līmeņa 

augstākās profesionālās izglītības studiju programmās apgūto kursu atzīšana notiek 

atbilstoši šā nolikuma 2. punkta prasībām. Šajā gadījumā atzīšanas procedūru ierosina 

studiju programmas direktors, kurš, pamatojoties uz Studiju kursu atzīšanas lapā sniegtajiem 

datiem, sagatavo uzņemšanas komisijai atzinumu par nosacījumiem, ar kādiem pretendents 

tiek ieskaitīts studijām attiecīgajā programmā.  

 

4. Studējošā individuālā studiju plāna grozīšana un atzīto kursu ievadīšana RTU 

informācijas sistēmā  

4.1. Ja kurss tiek atzīts pilnībā, kā kursa nokārtošanas datums Studiju vadības sistēmā tiek 

reģistrēts atzīšanas datums: 

4.1.1. paraksta datums Studiju kursu atzīšanas lapā; 

4.1.2. datums, kad lietvedis veic atzīšanu, ja atzīšanas pamats ir Studiju kursu atbilstības 

saraksts vai atzīšanu veic saskaņā ar 2.2.2. punktu; 

4.1.3. akadēmiskās izziņas datums, ja atzīšana tiek veikta par mobilitātes periodu. 

4.2. Ja ir nepieciešams veikt individuālas izmaiņas studiju programmā, iekļaujot tajā jaunu 

kursu, studiju programmas (ārzemju studējošajiem - Ārzemju studentu departamenta) 

direktors sagatavo RTU rīkojuma projektu par grozījumiem studiju programmā konkrētajam 

studējošajam, norādot studiju programmā iekļaujamo studiju kursu nosaukumus latviešu un 

angļu valodā, un iesniedz to studiju prorektoram.  
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4.3. Lai atzītajam kursam piešķirtu vērtējumu, studējošajam individuālajā plānā atbilstošajam 

kursam, norādot atzīšanas datumu, tiek ievadīts vērtējums "atzīts" vai atzīme, atbilstoši šā 

nolikuma 1.7. punkta prasībām. Papildus tam, lietvedis norāda, kuras izglītības iestādes 

kurss ir atzīts. Tādā veidā tiek nodrošināta informācija diploma pielikumam un atzīmju  

izrakstiem, kuros tiek atspoguļots ārpus RTU apgūto kursu atzīšanas fakts.  

4.4. Ja nesakrīt apgūtā un atzīstamā kursa vērtējumu formas (vienā gadījumā vērtēts ar ieskaiti, 

bet otrā – ar atzīmi) vai vairāki apgūtie kursi atzīti kā viens programmas kurss, tad 

vērtējuma vietā atļauts rakstīt “atzīts”.  

4.5. Diploma pielikumā RTU atzītie citās augstskolās apgūtie kursi tiek ievietoti atsevišķā sadaļā 

ar virsrakstu “Ārpus RTU apgūtie kursi”. 
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RTU nolikuma 

Citās augstskolās un studiju programmās apgūto studiju kursu atzīšana 

1. pielikums 

Studiju kursu atzīšanas lapa  

 

Studējošais vai reflektants: ____________________________________________________________  Stud. apl. nr. ______________________ 

Studiju līmenis: 1.līm.prof., 2.līm.prof., bakalaura akad., bakalaura prof., maģistra akad., maģistra prof., doktora (vajadzīgo pasvītrot) 

Studiju programma: ________________________________________________________________ Šifrs _____________________ 

Apgūstamais studiju kurss 

(nosaukums, apjoms) 

Apgūtais studiju kurss 

(nosaukums, apjoms, apgūšanas 

vieta) 

Kursu atbilstības vērtētājs 

(vārds, uzvārds, 

struktūrvienība) 

Slēdziens Paraksts, datums 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

Atbilstības vērtējuma slēdzienā iespējamie formulējumi:  “neatzīt”, „atzīt pilnībā”, „atzīt daļēji … KP apjomā, papildprasības ……”, kā arī norādīt, pie kāda 

mācībspēka nokārtot papildprasības, ja tādas ir.  

Studiju programmas direktors: __________________________________________  Datums: ______________________________ 
(RTU filiāles direktors / dekāna vietnieks mācību darbā) 
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RTU nolikuma 

Citās augstskolās un studiju programmās apgūto studiju kursu atzīšana 

2. pielikums 

Studiju kursu atbilstības saraksts  

 

Bakalaura profesionālā studiju programma:_______________________________________________________________Šifrs _________ 

Apgūtā pirmā līmeņa profesionālā studiju programma:______________________________________________________Šifrs _________ 

 

Bakalaura studiju programmas 

kurss (nosaukums, apjoms) 

Pirmā līmeņa studiju programmas 

kurss  (nosaukums, apjoms, 

apgūšanas vieta) 

Kursu atbilstības vērtētājs 

(vārds, uzvārds, 

struktūrvienība) 

Slēdziens Paraksts Datums 

      

      

      

      

 

Studiju programmas direktors: ________________________________________________________  Datums: ______________________________ 

 

 


