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Nolikums par kartību,  kādā Alberta koledžā tiek īstenotas apmaiņas 

programmas  

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šajā nolikumā ir noteikta kārtība, kādā apmaiņas programmu ietvaros studējošie piesakās 

studijām vai praksei  ārvalstīs, kādā tiek veikta atlase un stipendiju piešķiršana, kā arī kā 

notiek apmaiņas programmas rezultātu atzīšana. 

1.2. Lietotie termini: 

1.2.1. Koledža – Alberta koledža;  

1.2.2. Erasmus programma – Mūžizglītības programma Augstākā izglītība (Erasmus);  

1.2.3. Students – Koledžas studējošais, kurš ir izturējis konkursu praksei Erasmus 

programmā; 

1.2.4. ECTS – European Creditpoint Transfer System – Eiropas Savienības vienotā 

studiju kredītpunktu uzskaites sistēma; 

1.2.5. Partnerinstitūcija – ārvalstu augstākās izglītības iestāde, ar kuru Koledžai ir noslēgts 

divpusējs sadarbības līgums par mobilitātes organizēšanu; 

1.2.6. Prakses institūcija – institūcija, kurā students iziet Erasmus praksi saskaņā ar 

noslēgto prakses līgumu un prakses programmu. 

 

2. Kritēriji studējošo dalībai Erasmus programmā 

2.1. Praksei Erasmus programmā kārtējam studiju gadam var pieteikties studiju programmu 2. 

un 3.studiju gada studenti, studijām – 2. studiju gada studenti; 

2.2. Studentiem, kas piesakās praksei vai studijām Erasmus programmā, nedrīkst būt studiju 

parādi un/vai nenokārtotas finanšu saistības ar Koledžu; 

2.3. Konkurss uz praksi vai studijām Erasmus programmā notiek pēc šādiem kritērijiem: 

2.3.1. studenta svešvalodas zināšanas (atzīme no svešvalodu studiju kursa); 

2.3.2. studenta sekmes par iepriekšējo studiju periodu; 

2.3.3. studenta aktivitāte ārpus studijām; 

2.3.4. koledžas Studiju daļa pēc šī Nolikuma 2.5. punktā noteikto dokumentu saņemšanas 

var noteikt papildu kritērijus;   

2.4. Tiesības uz praksi vai studijām Erasmus programmā iegūst tie studenti, kuriem ir augstāks 

kopējais vērtējumus šī Nolikuma 2.3. punktā noteiktajos kritērijos. Vienāda vērtējuma 

gadījumā priekšrocības ir tam studentam, kurš konkursam pieteicies pirmais; 

2.5. Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu, vietu skaitu praksei vai studijām Erasmus 

programmā kārtējam studiju gadam nosaka Koledžas direktors līdz kārtējā studiju gada 

1.septembrim. 

 

3. Studentu un koledžas pienākumi 

3.1. Studentiem, kuri Koledžas konkursā ir ieguvuši tiesības iziet praksi Erasmus programmā, 

ir šādi pienākumi: 

3.1.1. līdz Koledžas noteiktajam termiņam jāiesniedz Koledžas Erasmus koordinatoram 

pieteikums par praksi Erasmus programmā; 



3.1.2. jāatrod prakses vieta kādā no Eiropas uzņēmumiem; 

3.1.3. jāiepazīstina potenciālā prakses vieta ar Koledžas izstrādāto prakses programmu un 

jāsaņem apstiprinājums, ka prakses laikā šīs prasības tiks ievērotas; 

3.1.4. jānoslēdz trīspusējs līgums ar Koledžu un Prakses institūciju par praksi Erasmus 

programmā; 

3.1.5. jānoslēdz ar Koledžu Finansējums līgums par Erasmus stipendijas saņemšanu;  

3.1.6. pēc prakses iziešanas jānodod izdevumu apliecinoši dokumenti Koledžas Erasmus 

koordinatoram; 

3.1.7. pēc prakses iziešanas jānodod apliecinājums par prakses laiku Erasmus 

koordinatoram, kā arī prakses atskaite Koledžas attiecīgās Studiju programmas 

direktoram.  

3.2. Studentiem, kuri Koledžas konkursā ir ieguvuši tiesības doties studiju mobilitātē Erasmus 

programmā, ir šādi pienākumi: 

3.2.1. līdz Koledžas noteiktajam termiņam jāiesniedz Koledžas Erasmus koordinatoram 

pieteikums par studiju mobilitāti Erasmus programmā; 

3.2.2.   jāizvēlas studiju mobilitātes Partnerinstitūcija; 

3.2.3. jāsaskaņo Partnerinstitūcijā apgūstamie studiju kursi gan ar Partnerinstitūciju, gan 

ar Koledžas attiecīgās Studijas programmas direktoru; 

3.2.4. jānoslēdz trīspusējs studiju līgums ar Koledžu un Partnerinstitūciju par studijām 

Erasmus programmā; 

3.2.5. jānoslēdz ar Koledžu Finansējuma līgums par Erasmus stipendijas saņemšanu; 

3.2.6. pēc studijām jānodod izdevumu apliecinoši dokumenti Koledžas Erasmus 

koordinatoram; 

3.2.7. pēc studijām jāiesniedz Erasmus koordinatoram sekmju izraksts (Transcript of 

Records) ar visiem apgūtajiem studiju kursiem, nopelnītajiem kredītpunktiem un 

atzīmēm, kā arī sertifikāts (apliecinājums) ar precīziem mobilitātes datumiem. 

3.3. Koledžas pienākumi: 

3.3.1. publicēt visus Erasmus apmaiņas programmai nepieciešamos dokumentus 

www.alberta-koledza.lv sadaļā Erasmus+ programma; 

3.3.2. izsniegt studentam Erasmus hartu; 

3.3.3. iepazīstināt studentu ar viņa tiesībām un pienākumiem Erasmus programmas 

ietvaros; 

3.3.4. izmaksāt studentam Erasmus stipendiju saskaņā ar šī nolikuma 3.1.5. un 3.2.5. 

punktā minēto līgumu; 

3.3.5. ar direktora rīkojumu nosūtīt studentu praksē Prakses institūcijā vai studijās 

Partnerinstitūcijā. 

 

4. Erasmus programmā iegūto vērtējumu atzīšana 

4.1. Koledžas izglītības metodiķe ieskaita studenta praksi Prakses institūcijā apjomā, kas 

atbilst šī nolikuma 3.1.4. punktā minētā līgumā norādītajam; 

4.2. Koledžas izglītības metodiķis ieskaita studenta apgūtos kursus Partnerinstitūcijā apjomā, 

kas atbilst šī nolikuma 3.2.7. punktā minētajā sekmju izrakstā, un ir saskaņā ar studenta 

studiju programmu Koledžā; 

4.3. Pārskaitot tiek piemērota ECTS sistēma, ņemot vērā attiecību viens (1) Latvijas 

kredītpunkts vai viena prakses nedēļa vienāds ar 1.5 ECTS. Ja prakses ilgums ir lielāks, 

nekā paredzēts studiju programmā, tad tiek pārskaitīts tikai tik liels kredītpunktu skaits, 

cik paredzēts programmā, un studenta diploma pielikumā tiek veikts ieraksts par pilna 

prakses perioda iziešanu Erasmus programmas ietvaros. Ja students studiju mobilitātes 

ietvaros ir apguvis kursus, kas nav iekļauti viņa studiju programmā Koledžā, tad tiek 

pārskaitīti tikai tie kursi, kas sakrīt ar Koledžas studiju programmu.  


