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Šī Latvijas Kristīgajā akadēmijā sagatavotā Rokasgrāmata
īsi iepazīstina ar Eiropas Savienības programmu ERASMUS+
izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā un ir adresēta
galvenokārt šajā augstskolā studējošajiem ar mērķi informēt,
iedrošināt un praktiski palīdzēt iesaistīties mobilitātē,
atsaucoties uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

ERASMUS+ NĀKOTNE
ir gan Tavas akadēmiskās un profesionālās
karjeras, gan arī
Latvijas Kristīgās akadēmijas nākotne.

Teksts – Prof. Skaidrīte Gūtmane.
© Latvijas Kristīgā akadēmija, 2015.
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KAS IR ERASMUS+ ?
ERASMUS+ ir Eiropas Savienības programma, kas atbalsta jaunatnes
izglītību, praksi un sporta aktivitātes Eiropā. Tās € 14,7 miljardus lielais
budžets dod iespēju vairāk nekā 4 miljoniem eiropiešu studēt, apgūt
praksi un smelties pieredzi ārvalstīs.
ERASMUS+ darbības termiņš ir 2020. gads un tā nav programma tikai
studējošajiem. Programmai ir septiņi prioritārie virzieni, kas sniedz
plašas iespējas gan indivīdiem, gan organizācijām.

ERASMUS+ MĒRĶI:
Kopumā ERASMUS+ piedalās stratēģijas “Eiropa-2020” īstenošanā,
veicinot nodarbinātību, sociālo vienlīdzību un iekļaušanu, kā arī
īstenojot ET-2020 mērķus, ES stratēģisko virzību izglītībai un praksei.
ERASMUS+ arī veicina partneru ilgtspējīgu attīstību augstākās izglītības
jomā un piedalās ES Jaunatnes stratēģijas īstenošanā.
•
•
•
•

Mazināt bezdarbu, sevišķi jauniešu,
Veicināt pieaugušo izglītību, sevišķi jaunu prasmju apgūšanu
darba tirgum,
Rosināt jauniešus iesaistīties Eiropas demokrātijas attīstībā,
Atbalstīt inovācijas, sadarbošanos un reformas,

•
•

Mazināt to studējošo skaitu, ka studijas nepabeidz,
Veicināt sadarbību un mobilitāti starp ES partneru valstīm.

Informācija par ERASMUS+ oficiālajā mājas lapā ENG šeit un LV šeit;
Valsts Izglītības Attīstības Aģentūras mājas lapā šeit.
LKrA Nolikums par kārtību, kādā tiek organizēti studējošo, akadēmiskā
personāla un administratīvā personāla ārzemju braucieni un izmaksātas
stipendijas, kā arī uzņemti viespasniedzēji un ārvalstu studenti
ERASMUS+ programmas ietvaros Erasmus+ nolikums šeit.
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KAS IR ERASMUS+ MOBILITĀTES
STUDIJAS?
•
•
•

Studijas Eiropas nākotnei,
Studijas personiskai profesionālai izaugsmei,
Studijas Eiropas identitātei un vērtību spektram.

STUDIJAS: 3 – 12 mēneši (sākot ar otro studiju gadu augstskolā).
PRAKSE:

2 – 12 mēneši.

Studēt ERASMUS+ nozīmē iegūt BRENDU.
BRENDS augstākajā izglītībā ir profesionālas un akadēmiskas gudrības
spēks.
ERASMUS+ studijās Tu kļūsi par SINERĢIJU MEISTARU:
• Tu iedzīvināsi LKrA stratēģiju,
• Tu veidosi sadarbība praksi ar ārzemju augstskolām,
• Tu iedzīvināsi savā darbā augstvērtīgas starptautiski
iegūtas kompetences.
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PRAKTISKI
KĀRTOJAMIE JAUTĀJUMI.
Kas jādara, lai pieņemtu lēmumu PAR vai
PRET studijām ERASMUS+?
1. Iepazīsties ar augstskolām un uzņēmumiem, ar kuriem Latvijas
Kristīgā akadēmija ir noslēgusi ERASMUS+ sadarbības līgumu,
2. Izpēti studiju programmas prasības atbilstošajā studiju virzienā
šajās augstskolās,
3. Akadēmija Tevi iepazīstinās ar ES normatīvajiem aktiem
attiecībā uz imigrācijas jautājumiem šajā valstī (ja
nepieciešams),
4. Tev būs jāizpilda apdrošināšanas nosacījumi un jāveic EHIC
(veselības apdrošināšana).

Par visiem ar ERASMUS+
mobilitātes
jautājumiem
vērsties pie Valtera Dolača:
Tālrunis: +371-29338605
E-pasts: erasmus@kra.lv
Viņš ir Latvijas kristīgās akadēmijas
Starptautisko studiju koordinators:
• Izrunā ar viņu, uz kuru augstskolu
gribi doties un kāpēc?
• Viņš Tevi informēs par konkursa
procedūru mūsu augstskolā.
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Vai Tavas studijas ERASMUS+ citā
augstskolā tiks atzītas Akadēmijā?
Protams! Lai to varētu nodrošināt, ar Tevi
1. Noslēgs Trīspusēju līgumu, saskaņā ar kuru Tu atbilstoši savam
grādam izpildīsi konkrētu
2. Trīspusēju studiju / prakses programmu un uzdevumus.
Programmai un uzdevumiem ir jābūt sekmīgi izpildītiem.
3. Ar Tevi noslēgs Finansējuma līgumu.
Prakse tiks ieskaitīta kā daļa no Akadēmijas prakses uzdevumiem.
Uzņemošā augstskola Tev izsniegs pilnu Sekmju izrakstu, uz kura pamata
Akadēmija varēs veikt nokārtoto mācību kursu (prakses) pielīdzināšanu.
Atceries un jau laikus krāj, pieraksti pozitīvo pieredzi par profesiju,
komunikāciju, kompetencēm un zināšanām, kuras iegūsti.
Atceries, ka ERASMUS+ mobilitātes laikā Tu popularizē noteiktas
vērtības:
•
•

Eiropas pilsonisko apziņu,
ERASMUS+ pieredzi.

Studiju darba kvalitāte ir goda lieta. Atceries, ka svešā valstī Tu esi
Latvijas valsts pārstāvis!
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Rolands Jentkus 2012. gadā
no Bībeles mākslas studiju
programmas piedalījās
ERASMUS mobilitātē uz
Krētas Ortodoksālo
akadēmiju (Grieķijā).
Atceries – speciālas
vajadzības nav šķērslis.

Pamatnosacījumi augstskolas izvēlei:
1. Izvēlies vienu no tā augstskolām, kas ir komplimentāras
(papildinošas) Akadēmijā pārstāvētajām studiju programmām,
2. Stažējoties radniecīgā augstskolā, Tev pēc augstskolas beigšanas
būs vieglāk atrast labu, kvalificētu darbu ES vai Latvijā,
3. Ja jūties nedrošs – braukt / nebraukt, Valters Dolacis Tevi
iepazīstinās ar iepriekšējo gadu mobilitātes studentu pieredzi
studijās un praksēs. Viņš iepazīstinās ar tiem studentiem, kuri
jau bijuši ārzemēs un Tu visu sapratīsi arī pats bez
pārliecināšanas,
4. Ir pilnīgas vienlīdzības princips – ikvienam ir vienādas tiesības
pieteikties studijām ERASMUS+! Mūsu augstskola nodrošina un
uzklausa katra vēlmes un tajās iedziļinās!
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Ko Tu iegūsi, ja piedalīsies ERASMUS+?
•
•

•

•

Tava konkurētspēja un kompetences darba tirgū būs augstākas
nekā tiem, kuriem šādas studiju pieredzes nav,
Tava stabilitāte dzīvē būs lielāka, jo Tu iegūsi labu pieredzi,
prasmes un kompetences, kā arī iemaņas komunikācijā ar citas
kultūras cilvēkiem,
Tu izveidosi partnerības tīklu ar kolēģiem citās augstskolās un
tas noderēs arī pēc mobilitātes pabeigšanas, veidojot darba
attiecības,
Iegūstot stabilitāti, apgūstot svešvalodas un nodibinot
kontaktus, Tu praksē pārliecināsies par to, kas tas ir – būt
Eiropas pilsonim.

Noteikti gaidām Jūs uz ERASMUS+
informatīvo pasākumu pie kafijas tases:
•
•
•
•
•

•

•
•

Augstskolas jurists Didzis Lasmanis izstāstīs visu, kas jāzina par
mobilitātes juridisko atbildību,
Iepazīstināsim ar dokumentiem un vajadzīgo līgumu saturu, lai
varētu notikt ERASMUS+ mobilitāte,
Kopīgi “izstudēsim” ERASMUS+ Nolikumu un Vadlīnijas praksei,
Iepazīstināsim ar augstskolām, ar kurām ir līgumi, uzzināsiet
raksturīgāko!
Studiju programmu direktori pastāstīs, kam pievērst īpašu
uzmanību, lai mācību kursu varētu pielīdzināt un akadēmiski
atzīt,
Iepriekšējo gadu mobilitātes studenti dalīsies iespaidos par
cerībām, bažām, par iegūto / neiegūto, kā arī par mobilitātes
praktiskajiem aspektiem,
Izrunāsim, noskaidrosim visu par angļu valodas prasmju
nepieciešamību un uzlabošanu,
Noskatīsimies filmiņu par ERASMUS+.
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Krista Gustovska, Karina Tambovska, KOA pasniedzēja, Santa Smoļaka un Anna
Cine Krētas Ortodoksālajā akadēmijā.

“Es biju Orthodox Academy of Crete. Šī iespēja ielika pamatus izpratnei
par to, kas ir Eiropas garīgās vērtības, kas cieši satur kopā Eiropas tautu
baznīcas un kristīgās kopienas. Šādai pieredzei ir liela nozīme. Manas
studijas Krētā būtiski ietekmēja manu personisko dzīvi, es profesionāli
strauji augu, apguvu senās Grieķijas ikonogrāfijas tradīcijas, saskāros ar
šīs skaistās zemes kultūru. Uzskata, ka tieši Krētā ir Eiropas sākums.
Dalījos savos iespaidos ar daudziem cilvēkiem, sāku saprast savu
profesiju un to, ko gribu sasniegt. Arī grieķu valodā ielauzījos, bet, kā
zināms, tā ir svētā Evaņģēlija valoda un nebija viegli.”
Santa Smoļaka.
“Mobilitāte deva ieskatu eiropeiskā izpratnē par sociālo darbu un ļāva
profesiju ieraudzīt no ekoloģisko zināšanu leņķa.”
Aleksandra Valeine.
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ATLASE MOBILITĀTES STUDIJĀM.
Kā notiek atlase ERASMUS+ studijām?
Jāiet pie LKrA Starptautisko studiju koordinatora Valtera Dolača un
jāiesniedz šādi dokumenti:
• Pieteikuma blanka,
• Motivācijas vēstule angļu valodā,
• Līdzšinējo sekmju izrakstu angļu valodā; bakalaura studiju
programmā studējošajiem par iepriekšējiem semestriem (to
sagatavot palūdziet Studiju daļas vadītājai Zanei Čečiņai);
maģistrantūras 1. kursa studentiem – iepriekšējā studiju līmeņa
programmas diploma pielikuma kopija,
• Viena LKrA mācībspēka rekomendācija ERASMUS+ studijām,
• Svešvalodas (angļu) prasmi apliecinošs sertifikāts (vēlams, bet
nav obligāti).

Piesakoties mobilitātei, atceries:
• Pieteikties var oktobrī un martā,
• Var pieteikties ikviens, kurš sekmīgi pabeidzis pirmo
studiju semestri pilna laika studijās bakalaura
programmā,
• Tavam svešvalodas zināšanu līmenim ir jāatbilst tam, lai
būtu iespējams studēt partneraugstskolā vai arī prakses
vietā papildināt savas kompetences.
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Kā augstskola izvērtēs Tavu pieteikumu?
Studentu skaits ir atkarīgs
no piešķirtā finansējuma attiecīgajam gadam!
Studējošo ieteikumus vērtē īpaša augstskolas Komisija, kurā ietilpst:
•
•
•
•
•

ERASMUS+ studiju koordinators,
Tieši piedalās Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore,
Attiecīgās studiju programmas direktors,
Studentu pašpārvaldes pārstāve Nata Slobodčikova,
Akadēmijas grāmatvede Ingrīda Jespere.

Viņi uzaicinās Tevi uz īsu kolokviju, kurā vēlēsies noskaidrot:
•
•
•
1.

Motivāciju,
Tavu līdzšinējo sekmju vidēji svērto atzīmi,
Mērķtiecību attiecīgās augstskolas izvēlei attiecīgajā valstī,
Angļu valodas zināšanas. Pirms Mācību Līguma parakstīšanas
mēs veiksim tiešsaistes testu, lai novērtētu, kā Tu pārvaldi
studijām nepieciešamo angļu valodu. (Nepieciešamības
gadījumā vienosimies par atbalstu valodas prasmju
uzlabošanai.)

Ja Komisijas novērtējums ir mobilitātei atbalstošs, var ķerties klāt pie
mobilitātes praktisko jautājumu kārtošanas:
•
•

ERASMUS+ koordinators paraksta piešķirtā finansējuma
stipendiju konkursa Protokolu,
Akadēmijas rektore paraksta Rīkojumu par nominētajiem
studentiem.

TĀLĀK: Jūs iesniedzat nepieciešamos dokumentus Akadēmijas
ERASMUS+ koordinatoram nosūtīšanai uz partneraugstskolu. Tas
jāizdara vismaz nedēļu pirms partneraugstskolas noteiktā pieteikšanās
termiņa.
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Georga von Durtanoska (Maķedonija, Vācija) un LKrA studentu kaligrāfijas
darbu izstāde Rīgas Domē.

Kas ir OLS (Online Linguistic Support)?
Tiešsaistē ir pieejams Eiropas Komisijas atbalsts Tavai svešvalodas
prasmei, kas ļauj novērtēt to, kā tieši Jūs pārvaldāt svešvalodu, lai
studētu ārzemēs.
Ar šo rīku Tu vari uzlabot zināšanas, ka arī iegūt vajadzīgo valodas
prasmes sertifikātu:
•
•
•
•

Izmantojot tiešsaistes licences, kas piešķirtas LKrA,
Tiešsaistes kurss ir jāapgūst tieši tā, kā tas ir nepieciešams,
Testa rezultāti tiks paziņoti gan LKrA, gan Tev,
Mobilitātes beigās tiks veikts otrs valodas apguves progresa
novērtējums.
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Atceries, ka ERASMUS+ mobilitāti
iespējams pagarināt!
Mobilitātes perioda pagarināšana jāpieprasa vismaz vienu mēnesi
pirms sākotnēji plānotā mobilitātes perioda beigām.
Katrs apmaiņas studiju pagarināšanas gadījums tiks izvērtēts no jauna,
nu jau ņemot vērā:
1. Sekmes apmaiņas augstskolā,
2. Partneraugstskolas un Akadēmijas viedokli par iespēju
pagarināt studijas. Arī šīs iespējas ir atkarīgas no Akadēmijai
piešķirtā finansējuma apjoma,
3. Par to, kas ir “ERASMUS+ nulles stipendija”, Jums paskaidros
Valters Dolacis.

ERASMUS Vasaras skola kopā ar studentiem no Ķīnas, Uzbekistānas, Grieķijas,
Lietuvas un Igaunijas.
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Kas ir Mobility Tool?
Mūsu augstskola iešifrē vispārējo informāciju par katru mobilitāte
studējošo un mobilitātes pasākuma veidu (t.i., vārds, uzvārds,
galamērķis, studiju ilgums). To sauc par Mobilitātes rīku (Mobility Tool).
To pašu dara arī mobilitātē studējošo uzņēmēja augstskola.
Sīkāku informāciju par Mobility Tool Jums paskaidros ERASMUS+
koordinators Valters Dolacis.

LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane
pārstāvēja Latviju ERASMUS 30 gadu
jubilejas konferencē Romā, 2017. gada
oktobrī.

KĀDI DOKUMENTI JĀPARAKSTA?
ERASMUS+ koordinators Tevi iepazīstinās ar ERASMUS+ Studenta hartu.

ERASMUS studenta statuss tiek piešķirts studentiem, kas atbilst
ERASMUS kritērijiem un kas ir izvēlēti savās augstskolās ERASMUS
mobilitātes periodam ārzemēs. Lai realizētu studiju mobilitāti, abām
augstskolām ir jābūt Eiropas Komisijas piešķirtai ERASMUS Universitātes
hartai. Lai veiktu praksi uzņēmumā, mājas augstskolai jābūt piešķirtai
pagarinātai ERASMUS Universitātes hartai.
Tā ietver:
1. Studējošo tiesību aprakstu,
2. Studējošo pienākumu uzskaitījumu,
3. Galvenās darbības mobilitātes laikā.
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NB 1
•

•

Pirms došanās ceļā studentam jāparaksta Trīspusējs studiju /
prakses līgums, kurā fiksēta apgūstamā studiju vai stažēšanās
programma, par kuru iepriekš notikusi vienošanās, un mācību
ilgums,
Šo Līgumu paraksta: Akadēmija, kas jūs nosūta, Saņēmēja
augstskola un students.

NB 2
•
•

Bez Trīspusējā studiju / prakses līguma ir jābūt arī Trīspusējai
Darba programmai.
Tev ir jāparaksta Finansējuma līgums starp Latvijas Kristīgo
akadēmiju un studentu.

Dr. Norberts Harks no Tībingenes universitātes ar sociālā darba studentēm no
Vācijas Latvijas Kristīgajā akadēmijā.
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Mobilitātes studiju faktisko sākuma un beigu datumu norāda saņēmēja
augstskola (iestāde) izsniegtajā Sekmju izrakstā vai Stažēšanās prakses
dokumentā, vai paveiktā Darba apliecībā:
•
•

Pirmā diena ir tā, kad Tu ierodies saņēmējā augstskolā (iestādē),
Beigu diena ir tā, kurā Tev ir jābūt saņēmējā augstskolā
(iestādē), lai kaut ko vēl paveiktu (nokārtotu eksāmenu, ieskaiti
u.tml.).

KĀ NORIT FINANSĒJUMS?
Mobilitātes studiju finansējums notiek atbilstoši noteikumiem attiecībā
uz katru no finansējuma kategorijām:
• Finansējums mobilitātes organizēšanai,
• Finansējums mobilitātes īstenošanai,
• Finansējums speciālo vajadzību nodrošināšanai,
• Valsts budžeta līdzfinansējums.
Finansējuma saņemšana notiek pēc attiecīgā LKrA Nolikuma
nosacījumiem punktā 5.3. (Nolikums LKrA mājas lapā šeit ).
Mobilitātes studijām ir jāsaņem:
1. Fiksēta stipendijas likme kalendāra mēnesim (30 dienām) vai
dienām, atkarībā no valsts, uz kuru students dodas (to nosaka
t.s. Valsts dārdzības grupējums),
2. Stipendiju likmes ir apskatāmas Valsts Izglītības Attīstības
Aģentūras mājas lapā šeit,
3. Ar Valsts budžeta līdzfinansējumu papildus EK finansētajai
stipendijas likmei studenti saņem vēl 200 EUR mēnesī.
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Par ko Tev NAV jāmaksā?
•
•
•
•
•

Par reģistrēšanos,
Par studijām!
Par eksāmeniem,
Par bibliotēkas izmantošanu saņēmējā augstskolā (iestādē),
Neliela maksa var būt par apdrošināšanu, fotokopijām, atbilstoši
kārtībai, kādā to iekasē no pašmāju studentiem.

STUDENTA VEIKUMA ATZĪŠANA.
Kas jādara, lai studiju / prakses rezultāti tiktu atzīti Akadēmijā?
1. Jāsaņem “Sekmju izraksts” vai prakses gadījumā “Darba
izraksts” ar Jūsu veikuma novērtējumu. Pārliecinies, vai tajā ir
ECTS uzskaitījums, kā arī dokumentēti sasniegtie rezultāti!
2. Jāsagatavo “Gala ziņojums” (Report).
3. Akadēmisko atzīšanu un novērtējuma pārnesi LKrA attiecīgajā
studiju programmā veiks Studiju programmas direktors.
Svešvalodas zināšanas nenodrošina formālo kvalifikāciju.

NESENO ABSOLVENTU PRAKSES IESPĒJAS.
ERASMUS+ var izmantot arī nesen augstskolu beigušie. Tādā gadījumā:
• Jāpiesakās pēdējā studiju gada laikā,
• Prakse jāuzsāk un jānoslēdz 12 mēnešu laikā pēc
absolvēšanas,
• Prakse tiek īstenota termiņā, ko paredz starp VIAA un LKrA
noslēgtais finansējuma līgums.
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ERASMUS+ STUDENTA HARTA
Erasmus studenta statuss tiek piešķirts studentiem, kas atbilst
Erasmus kritērijiem un kas ir izvēlēti savās augstskolās1 Erasmus
mobilitātes periodam ārzemēs – studijām partneraugstskolā vai prakses
veikšanai uzņēmumā vai citā atbilstošā organizācijā. Lai realizētu studiju
mobilitāti, abām augstskolām ir jābūt Eiropas Komisijas piešķirtai
Erasmus Universitātes hartai. Lai veiktu praksi uzņēmumā, mājas
augstskolai jābūt piešķirtai pagarinātai Erasmus Universitātes hartai (t.i.
hartai, kurā ietvertas ar praksi saistītās tiesības un pienākumi).
Tev kā Erasmus studentam ir tiesības sagaidīt, ka
•
•

•
•
•

•
•
•

Tava mājas augstskola un viesaugstskola ir noslēgušas
starpaugstskolu līgumu;
Pirms tavas aizbraukšanas tava augstskola un viesaugstskola ar tevi
ir noslēgušas mācību/ prakses apmācības līgumu, kurā ir detalizēti
aprakstītas ārzemēs plānotās aktivitātes, ieskaitot paredzēto
kredītpunktu skaitu;
Erasmus studiju laikā viesaugstskolā tev nebūs jāmaksā par studijām,
reģistrāciju, eksāmeniem, laboratoriju un bibliotēku izmantošanu;
Mājas augstskola pilnībā atzīs Erasmus mobilitātes periodā sekmīgi
veiktās aktivitātes saskaņā ar mācību/ prakses apmācības līgumu;
Beidzot mobilitātes periodu ārzemēs, Tev tiks izsniegts
viesaugstskolas/ uzņēmuma parakstīt s sekmju izraksts, kurā norādīti
apgūtie studiju kursi/ veiktā prakse. Sekmju izrakstā apkopoti iegūtie
kredītpunkti un atzīmes. Ja Tavā studiju programmā nav paredzēta
prakse, šis periods vismaz tiks ierakstīts diploma pielikumā;
Viesaugstskolā pret tevi izturēsies tāpat kā pret vietējiem studentiem;
Tev ir pieejama tavas mājas augstskolas un viesaugstskolas Erasmus
Universitātes harta un Eiropas politikas deklarācija;
Mobilitātes perioda laikā tiks saglabāta tava stipendija vai kredīts
mājas augstskolā.

Augstskola – jebkura veida augstākās izglītības iestāde, kas saskaņā ar valsts
likumdošanu un noteikto kārtību piedāvā valstī atzītus grādus vai citas atzītas
augstākās izglītības kvalifikācijas, profesionālo augstāko izglītību vai apmācību.
1
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No tevis kā Erasmus studenta tiek sagaidīts, ka Tu
•
•
•

Ievērosi ar mājas augstskolu vai nacionālo aģentūru noslēgtā
Erasmus finansējuma līguma noteikumus;
Jebkuras izmaiņas mācību/ prakses apmācības līgumā nevilcinoties
rakstiski saskaņosi ar mājas augstskolu un viesaugstskolu;
Pavadīsi viesaugstskolā/ uzņēmumā pilnu nolīgto studiju/ prakses
periodu, ieskaitot eksāmenus un citus pārbaudījumus, un ievērosi
viesaugstskolas/ uzņēmuma noteikumus un kārtību; pēc atgriešanās
uzrakstīsi atskaiti par Erasmus studiju/ prakses periodu ārzemēs un
sniegsi informāciju par savu pieredzi, ja to pieprasa tava mājas
augstskola, Eiropas Komisija vai nacionālā aģentūrai.

Ja Tev radusies problēma,
•
•

Skaidri identificē radušos situāciju un pārliecinies par savām
tiesībām un pienākumiem;
Sazinies ar fakultātes Erasmus koordinatoru un, ja nepieciešams,
problēmas risināšanai izmanto savas augstskolas oficiālo
apelācijas procedūru;

Ja tu tomēr paliec neapmierināts, sazinies ar savu Nacionālo Aģentūru.
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