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Noteikumi par studiju kursu akadēmisko atzīšanu Latvijas Kultūras akadēmijā
Vispārīgi noteikumi
1. Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk tekstā: LKA) studiju programmās studējošajiem un
pretendentiem, kuri vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, var atzīt akreditētās vai valsts
atzītās Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības iestādēs sekmīgi apgūtus:
1.1. studiju kursus (t. sk. prakses, kursa darbus un citas studiju formas, izņemot studiju programmas
gala pārbaudījumus);
1.2. tālākizglītības programmu kursus, ja par to apguvi ieskaitīti kredītpunkti (Latvijas augstākās
izglītības kredītpunktu vai Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (turpmāk tekstā: ECTS) sistēmā).
2. LKA pilnā apjomā atzīst studiju kursus, kas apgūti starpvaldību vai starpaugstskolu līgumos
noteiktās studiju programmās vai starptautiskajās apmaiņas izglītības programmās un kuru apguvi
studējošais iepriekš rakstveidā saskaņojis ar LKA Komunikācijas un starptautiskās sadarbības
departamenta vadītāju.
3. Studiju kursus var atzīt tā paša vai zemāka līmeņa studiju programmā.
4. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmās apgūtus studiju
kursus var atzīt citās pamatstudiju (bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības)
programmās.
5. Studiju kursus ieskaita, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir
vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā studiju kursā ir lielāks.
6. Iepriekš LKA apgūtie studiju kursi, kas atšķirīgi no aktuālās apstiprinātās studiju programmas,
atzīstami par līdzvērtīgiem, ja to īpatsvars netraucē apgūt programmas/ apakšprogrammas/
specializācijas nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes.
7. Vienu LKA studiju programmas studiju kursu var aizstāt ar vairākiem apgūtiem studiju kursiem un
otrādi – vairākus LKA studiju kursus var aizstāt ar vienu apgūtu studiju kursu. Aizstājot LKA studiju
kursu vai kursus ar vienu vai vairākiem kursiem, šo kursu kopējam apjomam ir jābūt vienādam ar
LKA studiju kursa apjomu vai lielākam par to.
8. Studiju kursus neatzīst, ja:
8.1. kursa saturs, apjoms vai apgūtās zināšanas un iegūtās prasmes neatbilst programmas prasībām
un nav definējamas kā LKA studiju programmas apguves rezultātā iegūstamā grāda (zināšanu
kopuma) nepieciešama sastāvdaļa;
8.2. students jau nokārtojis pārbaudījumu līdzīgā vai identiskā studiju kursā LKA;
8.3. studiju kurss neatbilst izglītības klasifikācijas līmenim;
8.4. studiju kurss pārsniedzis LKA noteikto noilgumu (ja tāds noteikts) vai tiek konstatēts, ka studiju
kursa saturs neatbilst jaunākajiem attiecīgās zinātnes nozares sasniegumiem.
9. Atzītos studiju kursus ieskaita studējošā izpildītajās akadēmiskajās saistībās:
9.1. aizstājot saturā un apjomā studiju programmas obligātās (A) daļas studiju kursus;
9.2. aizstājot saturā un apjomā studiju programmas obligātās izvēles (B) daļas studiju kursus;
9.3. iekļaujot studiju programmas brīvās izvēles (C) daļā.
10. LKA apgūtajiem studiju kursiem var atzīt arī vērtējumu. Pirms 2001. gada LKA apgūto studiju kursu
saturs tiek izvērtēts pašreizējo LKA Studiju programmu un apakšprogrammu kontekstā, to apjoms
tiek pieskaņots spēkā esošajai kredītpunktu sistēmai.

Studiju kursu atzīšanas kārtība
11. Studiju kursu atzīšana notiek pēc studējošā/pretendenta iesnieguma saņemšanas.
12. Pretendenti, kuri vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, uzņemšanas komisijas darba
laikā vai kārtējā semestra reģistrācijas nedēļā iesniedz Studiju departamentā „Noteikumu par studiju
uzsākšanas kārtību vēlākos laika posmos LKA” 7. punktā minētos dokumentus.
13. Studiju programmu padomes lietvedis izskata pretendenta iesniegumu un, izmantojot spēkā esošo
studiju programmas un apakšprogrammas plānu, sagatavo lēmuma projektu (pielikums nr. 4.) par
studiju kursu akadēmisko atzīšanu un iesniedz apstiprināšanai Studiju programmu padomei.
14. Studējošie, kuri atgriežas pēc studijām vai prakses ārvalstu augstākās izglītības iestādēs vai
institūcijās starptautisko apmaiņas programmu ietvaros, iesniedz Komunikācijas un starptautiskās
sadarbības departamenta vadītājam sekojošus dokumentus:
14.1. apmaiņas studenta iesniegumu (pielikums nr.1.);
14.2. apmeklētās augstākās izglītības iestādes parakstītu sertifikātu un atzīmju izrakstu, kurā norādīts
uzturēšanās iemesls un periods, apgūtie kursi, iegūtie kredītpunkti un vērtējums (studējošais, kurš
veicis praksi ERASMUS+ programmas ietvaros, iesniedz
tikai individuālo atskaiti –
EUROPASS mobilitātes dokumentu). Sertifikāti var būt izpildīti visās valodās, kādas tiek mācītas
LKA bakalaura programmā. Akadēmijā oficiāli nemācītās valodās izpildīti dokumenti jāiesniedz
notariāli apstiprinātā tulkojumā angļu vai latviešu valodā.
15. Komunikācijas un starptautiskās sadarbības departamenta vadītājs izskata pretendenta iesniegumu
un sagatavo lēmuma projektu par starptautisko apmaiņas programmu ietvaros apgūto kursu atzīšanu
un iesniedz to apstiprināšanai Studiju programmu padomes vadītājam.
16. Starptautiskajās apmaiņas programmās iegūto ECTS skaitu salīdzina ar kredītpunktu skaitu
atbilstošajā studiju semestrī LKA un nosaka studējošajam papildus kārtojamos studiju kursus. Ja
starptautiskajās apmaiņas programmās studējošais ieguvis lielāku ECTS skaitu kā LKA studiju
programmas atbilstošajā semestrī paredzēts, rezerves ECTS var ieskaitīt kā C daļas kursus.
17. Studējošie, kuri vēlas pielīdzināt ārpus LKA apgūtus studiju kursus LKA akadēmiskās
izglītības programmas studiju kursiem, iesniedz Studiju programmu padomes lietvedim sekojošus
dokumentus:
17.1. iesniegumu (pielikums nr. 2.) ar lūgumu atzīt apgūtos studiju kursus;
17.2. augstākās izglītības iestādes apstiprinātu dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina
studiju kursu apguvi;
17.3. augstākās izglītības iestādes apstiprinātu katra atzīstamā studiju kursa aprakstu latviešu un
angļu valodā.
18. Studiju programmu padomes lietvedis izskata studējošā vai pretendenta iesniegumu un, izmantojot
spēkā esošo studiju programmas/apakšprogrammas/specializācijas studiju plānu un konsultējoties ar
programmas direktoru, sagatavo lēmuma projektu par studiju kursu akadēmisko atzīšanu un iesniedz
apstiprināšanai Studiju programmu padomei. Studiju programmu padome, lai pārbaudītu
pretendenta zināšanas attiecīgajā kursā vai kursos, var noteikt papildus pārbaudījumus
19. Studējošie,
kuri
atjaunojušies
studijām
LKA
vai
pārgājuši
uz
citu
programmu/apakšprogrammu/specializāciju un vēlas iepriekšējā studiju posmā LKA apgūtus
studiju kursus iekļaut izpildītajās akadēmiskajās saistībās, iesniedz Studiju programmu padomes
lietvedim iesniegumu (pielikums nr. 2.) ar lūgumu atzīt apgūtos studiju kursus.

20. Studiju programmu padomes lietvedis izskata pretendenta iesniegumu, sagatavo lēmuma projektu
par studiju kursu akadēmisko atzīšanu un iesniedz apstiprināšanai Studiju programmu padomes
vadītājam.
21. Visus apstiprinātos lēmumus par studiju kursu atzīšanu Studiju programmu padomes lietvedis
paziņo studentam / pretendentam, kā arī attiecīgā LKA kursa docētājam, un reģistrē studiju kursu
atzīšanas rezultātus LKA informatīvajā sistēmā, ievadot:
21.1. tās augstākās izglītības iestādes nosaukumu latviešu un angļu valodā, kurā apgūts atzītais
studiju kurss;
21.2. atzītā studiju kursa nosaukumu latviešu un angļu valodā un apjomu kredītpunktos;
21.3. LKA studiju programmas daļu (A, B vai C daļa), kurā studiju kurss tiek ieskaitīts;
21.4. studiju kursa atzīšanas datumu (citās augstākās izglītības iestādēs apgūtiem studiju kursiem)
vai pārbaudījuma kārtošanas datumu (LKA iepriekš apgūtiem studiju kursiem);
21.5. LKA programmas studiju kursu, kas tiek aizstāts ar atzīto studiju kursu;
21.6. LKA iepriekš apgūtajiem studiju kursiem arī docētāja vārdu, uzvārdu un akadēmisko
nosaukumu, kā arī arī iegūto vērtējumu, ja tas tiek atzīts.
22. Ja informācija dokumentu izvērtējumam un/vai kursu atzīšanai ir nepietiekama, Studiju programmu
padomes lietvedis no augstākās izglītības iestādes, kurā LKA studējošais/pretendents apguvis studiju
kursu vai studiju programmas daļu, pieprasa nepieciešamo informāciju.
23. Studiju kursu atzīšanas dokumentāciju (studenta iesniegumu, augstākās izglītības iestādes
apstiprināta dokumenta kopiju, kas apliecina studiju kursu apguvi, kā arī apstiprinātos studiju kursu
aprakstus, ja tādi iesniegti) pievieno studējošā lietai.
24. Studiju kursu atzīšanas procedūras ilgums nedrīkst pārsniegt 1 mēnesi pēc dokumentu saņemšanas.
Pretendentiem, kuri uzsāk studijas vēlākos studiju posmos, studiju kursu atzīšanu veic pirms
imatrikulācijas.
Ieraksti diploma pielikumā
25. Diploma pielikumā uzrāda:
25.1. citā augstskolā apgūtajiem studiju kursiem:
25.1.1. valsts un augstākās izglītības iestādes nosaukumu, kurā studiju kurss ir apgūts.
25.1.2. atzīto kursu nosaukumu un kredītpunktu apjomu, t.sk. ECTS kredītpunktos, norādot
vērtējumu „atzīts”;
25.1.3. LKA studiju programmas daļu, kurā kurss ieskaitīts;
25.2. LKA apgūtajiem studiju kursiem:
25.2.1. atzīto kursu nosaukumu un kredītpunktu apjomu, t.sk. ECTS kredītpunktos;
25.2.2. atzīto kursu vērtējumu, ja tas atzīts.

Pielikums nr. 1
NOTEIKUMI PAR STUDIJU KURSU AKADĒMISKO ATZĪŠANU LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ

Latvijas Kultūras akadēmijas
Studiju programmu padomei

Vārds: ___________________

Uzvārds: _________________________________

Studenta ID Nr.:___________ Kurss, semestris: __________________
Bakalaura/maģistra studiju programmas apakšprogramma:____________________________
Telefons: ______________________ E-pasts: _______________________________

iesniegums par starptautisko apmaiņas programmu ietvaros apgūto studiju kursu atzīšanu

Lūdzu atzīt studiju kursus, kas apgūti ERASMUS+ studiju programmā

___________________________________________________________________________
(augstākās izglītības iestādes nosaukums / valsts)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________par kuriem saņemti ______ ECTS
un pielīdzināt tos LKA akadēmiskās bakalaura/ maģistra augstākās izglītības programmas „Mākslas”
___________________________apakšprogrammas 20__ / 20__ studiju gada pavasara /rudens semestra studiju kursiem
vai citu LKA akadēmiskās bakalaura/ maģistra augstākās izglītības programmas „Mākslas” semestru studiju kursiem.
Pievienoju dokumentus:

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Studējošā paraksts: _______________ /atšifrējums/

Datums: ____/____/_________

Pielikums nr. 2
NOTEIKUMI PAR STUDIJU KURSU AKADĒMISKO ATZĪŠANU LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS
Studiju programmu padomei
Studenta
Vārds: ___________________

Uzvārds: _________________________________

Studenta ID Nr: _____________________

Kurss, semestris: __________________

Studiju programma: _______________________________________________
Telefons: ______________________ E-pasts: _______________________________

IESNIEGUMS
Lūdzu atzīt studiju kursu (nosaukums): _____________________________________
____________________________________________________________________
kas apgūts (augstākās izglītības iestādes nosaukums / valsts): ___________________
_____________________________________________________________________
par kuru saņemts vērtējums: ______________

Kredītpunktu skaits: _____________

un pielīdzināt to LKA Studiju kursam ______________________________________
_____________________________________________________________________
Pievienoju dokumentus:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Studējošā paraksts: _______________

Datums: ____/____/_________

