
 KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA 
KVALITĀTES ROKASGRĀMATA 

4.DAĻA KVALITĀTES DOKUMENTĀCIJA 

 

 

ERASMUS APMAIŅAS PROGRAMMU REALIZĒŠANAS  

KĀRTĪBA RSEBAA 
 

PROCEDŪRA Nr. KRP_4.8.4/10 

 

 

 
I. SAĪSINĀJUMI UN TERMINI 

 

Augstskola Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola (RSEBAA) 

 

ECTS kredītpunkti European Creditpoint Transfer System  

Eiropas Savienības vienotā studiju kredītpunktu pārneses sistēma, 

kas nodrošina objektīvu studentu sasniegumu novērtējumu, 

neskatoties uz atšķirībām dažādu valstu vērtēšanas un kredītpunktu 

sistēmās 

 

Erasmus European Community Action Scheme for the Mobility of University 

Students 

Eiropas Kopienas darbības plāns universitātes studentu mobilitātei  

 

KP Latvijas kredītpunkts 

 

Nulles stipendijas  

students  studējošais, kuram ir tādas pašas tiesības kā pārējiem Erasmus 

apmaiņas studējošiem, izņemot iespēju saņemt Eiropas Komisijas 

stipendiju 

 

Sadarbības partnera  

augstskola ārvalstu augstskola, ar kuru Augstskola ir noslēgusi divpusējo 

līgumu par Mūžizglītības programmas Augstākajā izglītībā 

(Erasmus) studējošo un docētāju mobilitātes organizēšanu 

 

Studējošais  augstskolas students, maģistrants vai doktorants 

 

 

Studiju līgums Learning agreement  

 līgums, kurš tiek parakstīts starp studējošo, Augstskolu un 

sadarbības partnera augstskolu par apgūstamo mācību plānu 

apmaiņas perioda laikā 
 

II. MĒRĶIS 
 

Aprakstīt un noteikt kārtību, kādā notiek studējošo atlase studijām Erasmus studentu apmaiņas 

programmā un studiju norisi Erasmus programmas ietvaros. 
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III. PROCESU SHĒMA 
                                                                                    1.                   studējošais 

 

 

 
 

                                    2.  studiju programmas direktors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          nē 

 

 

                                                                                                           jā 

                                                                                            3.                      studējošais 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 nē 

 

 

                                 

                            jā 

                                                                                      4.        Ārējo sakaru nodaļa 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 nē 

 

 
 

                                                        jā 

                         5.                               studējošais

Izvēlas sadarbības partneru 

augstskolu 

Saskaņo studējošā izvēlētās sadarbības 
partnera augstskolas studiju programmas 

kursus ar RSEBAA studiju programmu 

Vai studiju 

kursi sakrīt? 

Iesniedz Ārējo sakaru nodaļā 
nepieciešamo pieteikuma dokumentāciju 

dalībai Erasmus projektā 

Vai 

pieteikums 

atbilst 

prasībām? 

Organizē pretendentu atlases konkursu 

dalībai Erasmus projektā 

Vai atlases 

konkurss ir 

izturēts? 

Dalība Erasmus  

projektā tiek atteikta 

Aizpilda sadarbības partnera augstskolas pieprasītās 

veidlapas un paraksta trīspusējo studiju līgumu 

Studējošais turpina 

studijas RSEBAA 
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5.        studējošais 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     nē 

 

 

 

                                                                                                jā 

6.                      RSEBAA 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                            nē 

 

 

  

                                                                                                 jā 

                                                                                  7.                     studējošais 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

studējošais 

 

                                                              
                                                                                                                           jā 

 

 

 

                                                                                               nē 

                        8.                     studējošais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizpilda sadarbības partnera augstskolas pieprasītās 

veidlapas un paraksta trīspusējo studiju līgumu   

Vai studējošais ir gatavs 

doties uz sadarbības 
partnera augstskolu? 

Noslēdz Finansu līgumu un pārskaita uz studējošā 

norādīto eiro un latu kontiem Erasmus stipendiju 

Vai studējošais ir 

gatavs doties uz 

sadarbības partnera 

augstskolu? 

 

Sedz transporta, dzīvošanas un citus izdevumus, 

dodas uz sadarbības partnera augstskolu un ievēro tur 

noteiktos iekšējās kārtības noteikumus 

Vai ir izmaiņas  

Erasmus 

programmā? 

Noklausās attiecīgos studiju kursus, aizpilda studiju 
līgumu par studiju apguvi, atgriežas Latvijā un 

iesniedz  RSEBAA Ārējo sakaru nodaļā atskaites 

dokumentus par studijām sadarbības partnera 

augstskolā 

Sazinās ar savas studiju 

programmas direktoru 

RSEBAA un vienojas par cita 

studiju kursa noklausīšanos 

Dalība Erasmus  

projektā tiek atteikta, 

studējošais atgriež Erasmus 

stipendijas naudu, sedz  

administratīvos izdevumus 

Dalība Erasmus  

projektā tiek atteikta 

Studējošais turpina 

studijas RSEBAA 
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8.       studējošais 

 

 

 

 

              studējošais 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                     nē 

 

                                                                                              

                                                                  

                                                                                  

                                                                                            jā                       

                                                                                             

   9.         studiju programmas direktors 

  

 

 

 

                                                                                                                                                               studējošais 

 

 

                                                                                                                       jā 

 

 

 

                                                                                           nē 

                                                                            10.              studējošais 

 

 

 

 

 

 

IV. IZKLĀSTS 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Erasmus ir Eiropas Kopienas izglītības programma augstākās izglītības studējošiem, 

pasniedzējiem un iestādēm, kuras mērķis ir īstenot mūžizglītības studējošo apmaiņas 

programmas augstākajā izglītībā Eiropā. 

1.2. Erasmus programma paredzēta augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanai:  

1.2.1. veicinot augstskolu attīstību vienotā Eiropas kontekstā; 

1.2.2. veicinot starptautisko sadarbību starp augstskolām;  

1.2.3. sekmējot studējošo un mācībspēku apmaiņu starp Eiropas valstīm;  

1.2.4. dodot ieguldījumu kvalifikāciju un studiju akadēmiskajā un profesionālajā 

atzīšanā. 

1.3. Erasmus programmas projekta realizēšanu paredz Eiropas Komisijas piešķirtā harta.  

Vai iesniegtā 

dokumentācija 

atbilst prasībām? 

Veic studiju kursu pārskaitījumu 

Vai ir radusies 

starpība 

programmā? 

Turpina studijas RSEBAA 

Noklausās attiecīgos studiju kursus, aizpilda studiju 

līgumu par studiju apguvi, atgriežas Latvijā un 
iesniedz RSEBAA Ārējo sakaru nodaļā atskaites 

dokumentus par studijām sadarbības partneru 

augstskolā 
Atgriež piešķirto 

stipendiju un kārto 

starpību programmā 

 

Kārto starpību programmā 
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1.4. Granta piešķiršanu, finansu aspektus un citas saistības Erasmus projekta nodrošināšanai 

nosaka finansu līgums, kas ir noslēgts starp RSEBAA un Akadēmisko programmu aģentūru 

Latvijā. 

1.5. Erasmus programma ir pieejama visiem studiju virzieniem un augstākās izglītības līmeņiem, 

izņemot pirmā līmeņa, jeb koledžas studijas. 

1.6. Visi strīdus jautājumi, kuri saistīti ar Erasmus projekta realizēšanu tiek izskatīti saskaņā ar 

RSEBAA Šķīrējtiesas nolikumu. 

 

 

2. Pieteikšanās kārtība  

 

2.1. Dalībai Erasmus programmā studējošais var pieteikties augstskolās ar kurām RSEBAA ir 

noslēgusi sadarbības līgumus un ja iepriekš jau nav ņēmis dalību Erasmus programmā.  

2.2. Informācija par iespēju pieteikties studijām dalībai Erasmus programmā ir atrodama 

RSEBAA Internet mājaslapā un uz Informācijas stendiem augstskolā. 

2.3. Informācija par RSEBAA sadarbības partneru augstskolām pieejama RSEBAA Ārējo 

sakaru nodaļā un Augstskolas Internet mājaslapā, taču ar ārvalstu sadarbības partneru 

augstskolās piedāvātajām studiju programmām studējošie iepazīstas patstāvīgi, 

konsultējoties ar Starptautisko projektu vadītāju un attiecīgās studiju programmas 

direktoru. 

2.4. Tiesības piedalīties Erasmus programmā sadarbības partneru augstskolās ir RSEBAA pilna 

laika (pamatstudiju, maģistra studiju un doktora studiju programmu, izņemot, pirmā līmeņa 

studiju programmu) studējošiem, kuri ir imatrikulēti RSEBAA studējošo sarakstā un sekmīgi 

pabeiguši pirmo studiju gadu. 

2.5. Studējošie piesakās studijām ārvalstu sadarbības partneru augstskolās pēc iepazīšanās 

ar piedāvātajām studiju programmām un pārrunām ar savas studiju programmas direktoru, 

kurš apstiprina studiju kursus, kurus studējošam jāapgūst sadarbības partnera augstskolā.   

2.6. Studiju programmas saskaņošanas procesā nav pieļaujama iepriekš apgūto studiju kursu 

dublēšana. 

2.7. Piesakoties studijām Erasmus programmā, studējošam jāvēršas pie attiecīgās nodaļas 

metodiķes ar lūgumu izsniegt izziņu par akadēmisko un finansiālo saistību nokārtošanu. 

2.8. Divu nedēļu laikā, kopš informācijas izziņošanas studējošam, kurš vēlas pieteikt savu 

dalību Erasmus programmā, Ārējo sakaru nodaļai jānosūta elektroniski pieteikuma forma, 

ko var atrast RSEBAA Internet mājaslapā.  

 

3. Atlases kārtība 

 

3.1. Studējošiem, kuri piesakās studijām Erasmus programmā, nedrīkst būt studiju parādi un/vai 

nenokārtotas finanšu saistības ar Augstskolu. 

3.2. Konkursa kārtā atlasīti un apstiprināti studijām Erasmus programmā tiek tikai labākie 

studējošie, atbilstoši sadarbības partnera augstskolā esošajām studiju vietām.  

3.3. Konkursu veido divas atlases kārtas pēc sekojošiem kritērijiem - vidējā atzīme par visiem 

iepriekšējiem mācību semestriem nedrīkst būt zemāka par 6 ballēm (pirmā kārta), ļoti laba 

angļu valodas prasme (otrā kārta). Konkursu veic Ārējo sakaru nodaļa. 

3.4. Tiesības studijām Erasmus programmā iegūst tie studējošie, kuriem ir augstāks kopējais 

vērtējumus šī nolikuma 3.3. punktā noteiktajos kritērijos. Vienāda vērtējuma gadījumā 

priekšrocības ir tam studējošam, kurš konkursam pieteicies pirmais. 
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4. Pieteikuma sagatavošanas un atteikšanās kārtība 

 

4.1. Studējošie, kuri Augstskolas konkursā ir ieguvuši tiesības studēt Erasmus programmā:  

4.1.1. līdz Augstskolas noteiktajam termiņam iesniedz vai nosūta elektroniski Ārējo 

sakaru nodaļai pieteikumu par studijām sadarbības partnera augstskolā, pievienojot 

visus dokumentus, ko pieprasa sadarbības partnera augstskola; 

4.1.2. attiecīgās sadarbības partnera augstskolas Internet mājaslapā aizpilda studiju 

pieprasījuma formas; 

4.1.3. atkārtoti saskaņo ar programmas direktoru studiju kursu sarakstu, ko apgūs 

sadarbības partnera augstskolā; 

4.1.4. noslēdz trīspusējo studiju līgumu ar RSEBAA un sadarbības partnera augstskolu par 

studijām Erasmus programmā. Studiju līgumā norāda izvēlētos studiju kursus un 

iegūstamo kredītpunktu skaitu. Līgumu paraksta arī programmas direktors un 

prorektors studiju darbā; 

4.1.5. iesniedz Ārējo sakaru nodaļā akadēmisko izziņu angļu valodā; 

4.1.6. noslēdz ar RSEBAA finansu līgumu par Erasmus stipendijas saņemšanu. 

4.2. RSEBAA Ārējo sakaru nodaļa: 

4.2.1. katra gada jūnija vidū, pa e-pastu informē studējošo par viņa apstiprinājumu dalībai/ 

dalības atteikumu Erasmus programmā; 

4.2.2. izsniedz studējošam Erasmus studentu hartu; 

4.2.3. iepazīstina studējošo ar viņa tiesībām un pienākumiem Erasmus programmas 

ietvaros; 

4.2.4. nosūta sadarbības partnera augstskolai studējošā pieteikumu un tam pievienotos 

dokumentus. 

4.3.  Ja studējošais pieņem lēmumu nepiedalīties Erasmus programmā, tad viņam ir jāinformē 

Ārējo sakaru nodaļa par savu atteikumu ne vēlāk kā divus mēnešus pēc aptirinājuma 

dalībai Erasmus programmā saņemšanas brīža. 

4.4.  Ja studējošais par savu atteikumu dalībai Erasmus programmā informē pēc noteiktā 

termiņa beigām, viņam jāatmaksā Augstskolai radītie administratīvie zaudējumi, saskaņā ar 

Augstskolas noteikto cenrādi. 

 

5. Finansēšanas kārtība 

 

5.1. Ja studējošam ir jādodas uz sadarbības partnera augstskolu pirms RSEBAA pusgada sesijas 

noslēgšanās, tad studējošam ir tiesības kārtot eksāmenus un pārbaudījumus pirms noteiktā 

sesijas perioda, atbilstoši individuālam sesijas kārtošanas grafikam sastādītam kopā ar 

nodaļas metodiķi par to nemaksājot papildus samaksu. 

5.2. Erasmus stipendijas apjoms, izmantošanas nosacījumi tiek aprunāti ar studējošo, parakstot 

Erasmus finansu līgumu. 

5.3. RSEBAA izmaksā studējošam Erasmus stipendiju, saskaņā ar 4.1.6.punktā noslēgto 

līgumu;  

5.4. Stipendija pilnā apmērā tiek pārskaitīta 20 dienu laikā uz studējošā norādītiem eiro un latu 

kontiem, pirms viņa došanās uz sadarbības partnera augstskolu vai arī laikā, kad studējošais 

tur uzturas. 

5.5. Studējošam ir pienākums turpināt maksāt studiju maksu, atbilstoši parakstītajam studiju 

līgumam ar RSEBAA, arī par periodu, kuru viņš pavada sadarbības partnera augstskolā. 

5.6. Saņemto stipendiju studējošais ir tiesīgs tērēt pats pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā, ka tā 

ir paredzēta tērēšanai Erasmus projekta ietvaros, transporta izdevumu, dzīvesvietas izvēles 

un dzīvošanai paredzēto līdzekļu segšanai.  
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5.7. Ja, studējošais ir bijis RSEBAA budžeta vietas students, viņa pienākums ir saglabāt labas 

sekmes, lai nezaudētu savu budžeta vietu.  

5.8. Studējošais, kurš nav izturējis atlases konkursu uz stipendijas vietām var piedalīties 

Erasmus projektā kā nulles stipendijas students. 

 

6. Studijas sadarbības partnera augstskolā 

 

6.1. Studijas sadarbības partnera augstskolā reglamentē tās augstskolas iekšējie tiesību akti, 

augstskolas mītnes valsts normatīvie akti, kā arī  Erasmus universitāšu harta, ko 

parakstījušas abas sadarbības partneru augstskolas. 

6.2. Erasmus projekta ietvaros, studējošais sadarbības partnera augstskolā var pavadīt no 3 līdz 

12 mēnešiem, bet ne mazāk kā 3 mēnešus.  

6.3. Studiju perioda ilgumu sadarbības partnera augstskolā apstiprina oficiāls dokuments, kuru 

paraksta sadarbības partnera augstskolas Erasmus koordinators vai cita atbildīgā persona.   

6.4. Ja, ierodoties sadarbības partnera augstskolā, nav iespējams apgūt šī nolikuma 2.5.punktā 

minētos studiju kursus, studējošais, saskaņojot ar RSEBAA studiju programmas direktoru 

un sadarbības partnera augstskolas Erasmus koordinatoru, izvēlas citus studiju kursus. Par 

izvēlētajiem kursiem tiek noslēgta papildus vienošanās pie šī nolikuma 4.1.4.punktā minētā 

trīspusējā studiju līguma.   

6.5. Ja studējošais pārtrauc studijas Erasmus programmā ātrāk kā 3 mēnešus pēc studiju 

uzsākšanas, kā arī neapgūst nevienu studiju kursu sadarbības partnera augstskolā, 

studējošam ir pienākums atmaksāt šī nolikuma 4.1.6. punktā minētā līguma stipendijas 

summas apjomu un jānokārto programmas starpība. 

 

 

7. Akadēmiskā atzīšana/ Kredītpunktu pārneses kartība 

 

7.1. Studiju periods sadarbības partnera augstskolā neietekmē studiju ilgumu attiecīgā grāda 

vai diploma iegūšanai RSEBAA. 

7.2. Studiju pabeigšanu sadarbības partnera augstskolā apliecina augstskolas izsniegts sertifikāts 

par pavadīto studiju periodu sadarbības partnera augstskolā un izsniegts sekmju izraksts par 

apgūtajiem studiju kursiem, to apjomu un vērtējumu.  

7.3. Divu nedēļu laikā pēc atgriešanās no sadarbības partnera augstskolas studējošam ir 

jāiesniedz RSEBAA Ārējo sakaru nodaļā Studenta atskaite par studijām sadarbības partnera 

augstskolā un 1 mēneša laikā līgums un sekmju izraksts.   

7.4. Ja augstāk minētie dokumenti netiek iesniegti norādītajā laikā, studējošam ir jāatgriež 

piešķirtā stipendija un jānokārto starpība programmā.  

7.5. Studējošiem no RSEBAA studiju programmas perioda, kuru studējošais pavada Erasmus 

programmā, papildus jāapgūst tikai tik daudz studiju kursi, lai kopējais kredītpunktu skaits 

studiju gadā sasniegtu 40 (vai 60 ECTS), no tiem sadarbības partnera augstskolā ir jāsavāc 

vismaz 20 (vai 30 ECTS). 

7.6. Sadarbības partnera augstskolā apgūtie studiju kursi tiek pārskaitīti pilnā apjomā un 

saņemtie kredītpunkti tiek pieskaitīti klāt RSEBAA iegūtajiem un ir vienlīdz nozīmīgi, lai 

studējošais saņemtu diplomu.   

7.7. Sadarbības partnera augstskolā neizietie studiju kursi, atbilstoši parakstītajam trīspusējam 

studiju līgumam tiek atzīti kā akadēmiskie parādi.  

7.8. Laika periodu akadēmisko parādu kārtošanai nosaka studiju programmas direktors, no 

studējošā netiek prasīts, lai viņš maksātu par šo parādu kārtošanu.   

7.9. Studiju programmas direktors pārskaita sadarbības partnera augstskolā iegūtās atzīmes un 

kredītpunktus atbilstoši studiju programmas prasībām. 
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7.10. Augstskolas rektors ar rīkojumu ieskaita studējošā sadarbības partnera augstskolā apgūtos 

studiju kursus. 

 

8. Uzraudzība 

Augstāk minēto rīcību  izpilde tiek pārbaudīta Iekšējā audita laikā un informācija par 

konstatētajām neatbilstībām tiek iesniegta Augstskolas rektoram. 
 

V. SAISTĪTIE DOKUMENTI 

1. Augstskolu likuma 5.panta 2., 3.apakšpunkts, 56.panta 3.apkašpunkts, 59. panta 1., 

2.apkašpunkts; 81.- 82.pants; 84.- 85. pants. 

2. Nolikums par starptautisko studējošo apmaiņas programmu realizēšanu RSEBAA 

(projekts); 

3. http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

