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BANKU AUGSTSKOLAS INTERNACIONALIZĀCIJAS POLITIKA 
Rīgā 

 

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 15.panta pirmo daļu 

 un Banku augstskolas Satversmes 21.punktu 

 

2018.gada 27.novembrī          Nr.1.5-2/55 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Banku augstskolas (turpmāk – augstskola) internacionalizācijas politika ir izstrādāta, 

pamatojoties uz Banku augstskolas attīstības stratēģiju 2018.-2023.gadam.  

 

2. Internacionalizācijas politikas mērķis ir definēt vadlīnijas un principus augstskolas 

internacionalizācijai, tajā skaitā starptautisku studiju programmu piedāvājuma realizēšanai, ārvalstu 

studējošo un mācībspēku piesaistei un atlasei, starptautiskās mobilitātes īstenošanai, darbinieku 

starptautisko kompetenču attīstībai, kā arī internacionalizācijai pētniecībā un mūžizglītībā, 

starptautiskās sadarbības veidošanai un starptautiskas studiju vides nodrošināšanai.  

 

3. Augstskola ir apņēmusies nodrošināt kvalitatīvu studiju pieredzi visiem augstskolas 

studējošiem un Latvijas augstākās izglītības un valsts reputācijas stiprināšanu, šīs politikas izstrādē, 

ņemot vērā augstskolas un Izglītības un zinātnes ministrijas noslēgtās vienošanās par labu praksi 

ārvalstu studējošo piesaistē un studiju nodrošināšanā 2017.-2020.gadam pamatprincipus.   

 

I. Internacionalizācijas atbilstība starptautiskajām vadlīnijām 

 

4. Internacionalizācija augstskolā tiek nodrošināta atbilstoši Parīzes komunikē (Paris 

Communique, 2018), Eiropas Komisijas iniciatīvai par Eiropas augstākās izglītības telpas 

veidošanu no 2020. līdz 2025.gadam (Towards a European Education Area by 2025), kā arī Boloņas 

procesa vadlīnijām.  

 

5. Studiju process augstskolā tiek organizēts atbilstoši standartiem un vadlīnijām 

kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (Standarts un Gudlines for Quality 

Assurance in the European Higher Education Area), kuras iekļautas augstskolas integrētajā 

kvalitātes vadības sistēmā. 

 

6. Studiju programmu un rezultātu savstarpējai salīdzināšanai, starptautiskai atzīšanai 

un studiju kredītpunktu uzkrāšanai tiek īstenota Eiropas Komisijas izstrādātā Eiropas Kredītpunktu 
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pārneses sistēma (ECTS).  

7. Augstskolas izsniegtajiem augstāko izglītību apliecinošiem dokumentiem pievienots 

apgūtās studiju programmas un sasniegto rezultātu standartizēts apraksts atbilstoši Eiropas 

Komisijas Diploma pielikuma prasībām. 

 

8. Studiju programmu modernizācija tiek īstenota ņemot vērā Eiropas Komisijas 

vadlīnijas tālākai augstākās izglītības modernizācijai (An agenda for the modernisation of higher 

education, 2018). 

 

9. Studiju programmas tiek veidotas atbilstoši Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai, 

kas veidota saskaņā ar Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūru. 

 

II. Starptautisku studiju programmu piedāvājuma realizēšana 

 

10. Starptautisku studiju programmu piedāvājums augstskolā tiek nodrošināts bakalaura 

un maģistra studiju programmās, kuras atbilst studiju virzienam “Ekonomika” un bakalaura, 

maģistra un doktora studiju programmās, kuras atbilst studiju virzienam “Vadība, administrēšana un 

nekustamo īpašumu pārvaldība”.  

 

11. Tiesības studēt augstskolas starptautiskajās studiju programmās nosaka Latvijas 

Republikā spēkā esošie normatīvie akti.  

 

12. Kvalitatīvai starptautisko studiju programmu īstenošanai tiek piesaistīti gan Latvijas, 

gan ārvalstu mācībspēki ar atbilstošu kompetenci un kvalifikāciju, tai skaitā augstu svešvalodu 

zināšanu līmeni.  

 

III. Starptautisku studiju iespēju nodrošināšana 

 

13. Visās augstskolas studiju programmās tiek īstenoti obligātie svešvalodas studiju 

kursi, papildus piedāvājot brīvās izvēles studiju kursus otras svešvalodas apguvei.  

 

14. Augstskola veicina ārvalstu studējošo un mācībspēku latviešu valodas apguvi arī 

gadījumos, kad to nenosaka Augstskolu likums. 

 

15. Lai veicinātu augstskolas studējošo integrāciju starptautiskā līmenī, augstskolas 

studiju programmu studējošajiem tiek piedāvātas studiju un prakses iespējas ārvalstu sadarbības 

partneru augstskolās un uzņēmumos dažādu augstskolas īstenoto starptautisko studiju projektu 

ietvaros. 

 

16. Augstskola nodrošina regulāru un sistemātisku ārvalstu studējošo kopējās 

apmierinātības ar studijām augstskolā monitoringu, kā arī pēta studējošo apmierinātību ar 

augstskolas īstenotajām starptautiskajām aktivitātēm.  

 

IV.  Ārvalstu studējošo piesaiste un atlase 

 

17. Studentu atlasē augstskola orientējas uz atbilstoši izglītotu un motivētu ārvalstu 
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studējošo piesaisti: 

17.1. studijām bakalaura studiju programmās ārvalstu studējošo atlasē tiek ņemti 

vērā pretendenta iepriekš iegūtās izglītības rezultāti, kā arī angļu valodas zināšanas un motivācija 

studēt, kas tiek pārbaudīta saskaņā ar augstskolas apstiprinātajiem uzņemšanas noteikumiem katram 

akadēmiskajam gadam;  

17.2. studijām maģistra un doktora studiju programmās ārvalstu studējošo atlasē 

tiek ņemta vērā pretendenta iepriekš iegūto zināšanu atbilstība un rezultāti, darba pieredze, kā arī 

angļu valodas zināšanas un motivācija studēt, kas tiek pārbaudīta saskaņā ar augstskolas 

apstiprinātajiem uzņemšanas noteikumiem katram akadēmiskajam gadam. 

 

18. Ārvalstu studējošo piesaisti augstskola realizē neatkarīgi, kā arī darbojoties Latvijas 

Augstākās izglītības eksporta apvienībā.  

 

19. Ārvalstu studējošo piesaistei augstskola sadarbojas ar vietējiem un starptautiskiem 

studējošo piesaistes portāliem, Latvijas un citu valstu diplomātiskajām un konsulārajām 

pārstāvniecībām, kā arī profesionāliem ārvalstu studējošo piesaistes komercaģentiem. 

 

20. Darbā ar komercaģentiem augstskola veic atbilstošus pasākumus, lai komercaģenti, 

pārstāvot augstskolu, atbilstošajā darbības sfērā rīkojas saskaņā ar šo internacionalizācijas politiku.  

 

21. Augstskola nodrošina, ka informācija par tās darbības profilu un pašvērtējumu ir 

pieejama Eiropas savienības izveidotajā augstākās izglītības iestāžu salīdzinošajā platformā 

“Multirank”. 

 

22. Augstskola nodrošina, ka potenciālie ārvalstu studējošie laicīgi un pilnā apmērā 

saņem informāciju par augstskolas un studiju programmu akreditācijas termiņiem, iegūstamo grādu 

un profesionālo kvalifikāciju (ja tāda ir), visu ar studiju procesu saistīto dokumentāciju, kā arī 

uzņemšanas noteikumiem un prasībām, vispārējām administratīvām procedūrām, studiju maksu un 

administratīvo procedūru izmaksām, kā arī ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 

pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas kārtību.  

 

23. Augstskola ikvienā mārketinga darbībā un reklāmā ārvalstu studējošo piesaistei 

ievēro godprātību un ētikas principus, sniedzot tikai patiesu informāciju.  

 

V. Ārvalstu mācībspēku piesaiste 

 

24. Lai sekmētu augstskolas darbības internacionalizāciju un starptautisko 

konkurētspēju, kā arī studiju kvalitātes paaugstināšanu un studiju vides atbilstību mūsdienās 

vispārpieņemtajiem darbības principiem, augstskola sekmē augsti kvalificētu ārvalstu mācībspēku 

piesaisti, izmantojot augstskolas resursus un piesaistītās investīcijas.  

 

25. Augstskola paredz ārvalstu mācībspēku latviešu valodas apguves nodrošināšanu un 

viņu sociālās un kultūras integrācijas veicināšanu. 

 

26. Ārvalstu mācībspēku piesaistei augstskola organizē pretendentu atlasi, izsludinot 

EURAXESS datu bāzē, kā arī izmantojot citus piesaistes resursus, nosakot pretendentiem 

atbilstošas zinātniskās kvalifikācijas un sasniegumu prasības.  
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VI. Vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas nodrošināšana 

 

27. Augstskola nepieļauj jebkādu diskrimināciju – atšķirīgu attieksmi, izslēgšanu vai 

ierobežojumus, kam par pamatu ir diskriminētās personas rase, ādas krāsa, tautība, valoda, 

dzimums, seksuālā orientācija, sociālā izcelsme, mantiskais vai ģimenes stāvoklis, invaliditāte 

(veselības stāvoklis), vecums, reliģiskā piederība, politiskā vai cita pārliecība vai citi apstākļi. 

 

28. Nediskriminācija un vienlīdzīgas attieksmes ievērošana attiecas uz augstskolas un 

studējošo, darbinieku, reflektantu un citu augstskolas darbībā ieinteresēto pušu savstarpējām 

darbībām un komunikāciju.  

 

29. Ārvalstu studējošajiem tiek nodrošināts studiju process un atbalsta serviss tādā pašā 

kvalitātē kā Latvijas studējošajiem. 

 

VII. Darbinieku kompetenču pilnveide darbībai starptautiskā vidē 

 

30. Lai veicinātu studiju programmu kvalitāti un starptautisko konkurētspēju, studiju 

vides atvērtību un mobilitāti, kā arī zinātniskās darbības intensitāti un starptautiskas mūžizglītības 

aktivitātes, tiek sekmēta darbam internacionālajā vidē nepieciešamo kompetenču attīstība, 

nodrošinot augstskolas darbinieku: 

30.1. profesionālās angļu valodas apguvi un dalību specializētās mācībās;  

30.2. iespējas pretendēt uz pieredzes apmaiņas pasākumiem ārvalstīs un starptautiskiem 

pasākumiem starptautisku projektu ietvaros; 

30.3. izpratnes veicināšanu par studiju procesa īstenošanu internacionālā vidē. 

 

VIII. Internacionalizācija pētniecībā 

 

31. Augstskola īsteno sadarbību ar ārvalstu augstskolām un pētniecības institūcijām 

kopīgu pētniecisko projektu un aktivitāšu, t.sk. konferenču u.c., īstenošanai. 

  

32. Augstskola motivē un atbalsta tās akadēmiskā personāla projektu grupu veidošanu 

dalībai starptautiskos pētniecības projektu konkursos.  

 

33. Augstskola sekmē tās akadēmiskā personāla pētniecisko grupu veidošanu un iniciē 

starptautiska līmeņa pētījumus, izmantojot augstskolas resursus un piesaistītās investīcijas.  

 

34. Augstskola īsteno starptautisku doktora programmu un ar to saistītās pētnieciskās 

aktivitātes. 

 

35. Augstskola nodrošina tās akadēmiskā personāla atbalstu sadarbībai individuālo 

pētniecisko aktivitāšu ar ārvalstu partneriem sekmēšanai.  

 

36. Augstskola motivē un atbalsta tās akadēmiskā personāla zinātnisko un pētniecības 

rezultātu publikācijas starptautiskās datu bāzēs, primāri Scopus un Web of Science, citējamos 

zinātniskajos žurnālos.  
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IX. Internacionalizācija mūžizglītībā 

 

37. Augstskola īsteno sadarbību ar ārvalstu augstskolām kopīgu mūžizglītības projektu 

un aktivitāšu īstenošanai.  

 

38. Augstskola motivē un atbalsta tās darbinieku iesaisti starptautiskas mūžizglītības 

pakalpojumu veidošanā un īstenošanā. 

 

39. Augstskola veido un īsteno aktuālus starptautiskus mūžizglītības projektus un 

apmācību programmas.  

 

X. Starptautiskā sadarbības veidošana 

 

40. Augstskola sadarbojas ar citu valstu augstskolām, lai nodrošinātu studiju programmu 

īstenošanu, studējošo un darbinieku starpvalstu un starpaugstskolu apmaiņas programmu un 

starptautisko pētniecības un mūžizglītības programmu īstenošanu, kā arī vienotas izpratnes 

augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā veidošanu. 

 

41. Lai paplašinātu un nostiprinātu starptautisko sadarbību, augstskola ir vadošo 

starptautisko akadēmisko biznesa izglītības organizāciju biedre.  

 

42. Augstskola apņemas sekmēt pozitīvu valsts tēlu un savā darbībā apliecināt, ka 

Latvijas augstākā izglītība ir starptautiski atzīta, kvalitatīva un konkurētspējīga. 

 

XI. Starptautiskas studiju un pētniecības vides nodrošināšana 

 

43. Organizējot studiju un pētniecisko procesu, kā arī ārpusstudiju aktivitātes, augstskola 

nodrošina Latvijas un ārvalstu studējošo integrāciju. 

 

44. Augstskola veicina ārvalstu studējošo un mācībspēku integrāciju Latvijas sabiedrībā 

un kultūrtelpā, piedāvājot plašas iespējas veidot izpratni par Latvijas kultūru un identitiāti. 

 

45. Augstskola nodrošina iespēju ārvalstu studējošajiem un mācībspēkiem iegūt 

nepieciešamo informāciju angļu valodā, nodrošinot tās tulkojumu un darbinieku svešvalodu 

kompetenci atbilstošā līmenī. 

 

 

 

Rektors         A.Sarnovičs 

 

 
S.Bondare 

26331772 


