
 
 

PVN Reģ. Nr. LV 90000437699, K.Valdemāra ielā 161, Rīgā, LV-1013, tālr.67360133, fakss 67320620, e-pasts: info@ba.lv, http://www.ba.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Senāta 21.12.2021. sēdē, 

protokols Nr.16 

 

Erasmus+ programmas īstenošanas politika 2021.- 2027.gadam 
Rīgā 

 

2021.gada 21.decembrī        Nr. 1.5 – 2/31 

 

Banku augstskola (turpmāk– BA) darbojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē 

augstāko izglītību un zinātnisko darbību, kā arī ar saskaņā ar BA Satversmi.   

BA kā Banku koledža tika nodibināta 1992. gadā saskaņā šī gada 3. jūnija rīkojumu Nr.14 

kā Latvijas Bankas struktūrvienība “Latvijas Banku koledža”.   

Kā augstākās izglītības iestāde “Banku augstskola” tika nodibināta ar Ministru kabineta 

1997. gada 30. decembra rīkojumu Nr.675 “Par Banku augstskolas dibināšanu” un ir Latvijas 

Bankas struktūrvienības - Latvijas Banku koledžas - tiesību, pienākumu, saistību, arhīva, 

kustamās mantas un intelektuālā īpašuma pārņēmēja. 

 Banku augstskola saņēma reģistrācijas apliecību un tika iekļauta izglītības iestāžu 

reģistrā 1999. gada 22. decembrī. Banku augstskola tika reģistrācija zinātnisko institūciju 

reģistrā 2016. gada 10. februārī, reģistrācijas Nr.172174. 

BA ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kas var parakstīt savus sadarbības 

līgumus un uzņemties saistības, apstiprināt savu budžetu un tai var būt sava manta. Saskaņā ar 

Ministru kabineta 2003. gada 16.septembra noteikumu Nr.528 “Izglītības un zinātnes ministrijas 

nolikums” 24.15.apakšpunktu BA ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā. 

BA izglīto studentus finanšu un biznesa jomās, nodrošinot studiju programmas 3 ciklos 

–profesionālās bakalaura studiju programmas, ietverot arī  pirmā līmeņa profesionālo (īsā cikla) 

studiju programmu, profesionālās maģistra studiju programmas un doktora studiju programma, 

koncentrējoties uz finanšu izglītības, biznesa vadības, IT un kiberdrošības nišu. BA kopā ar 

Šveices biznesa skolu (turpmāk – SBS)  ir nodibinājusi dubultdiploma profesionālo  bakalaura 

studiju programmu “Starptautiskās finanses” un profesionālo maģistra studiju programmu 

“Starptautiskās finanses un banku darbība”. BA piedāvā 14 studiju programmas,  kurās studijas 

notiek latviešu un angļu valodās. BA misijas īstenošanas efektivitāti pierāda augstā absolventu 

nodarbinātība, kā arī augsta atzinība no darba devēju puses. 

BA ir izveidojusies ilgtermiņa sadarbība ar vairāk nekā 100 sadarbības partneriem no 

dažādām Erasmus+ programmas dalībvalstīm. BA ir labi sabalansēta studējošo un darbinieku 

mobilitāte, kā arī pozitīva tendence piedalīties un koordinēt dažādus starptautiskus projektus 

Erasmus+ programmas ietvaros. BA jau ilgstoši ir veikusi sabalansētas izejošās un ienākošās 

mobilitātes Eiropas Savienībā, palielinoties mobilitātei partnervalstīs. 
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Mērķi 

 

BA galvenās prioritātes 2021.-2027.gadam ir: digitālās mobilitātes pārvaldības ieviešana 

atbilstoši Eiropas Studentu karšu iniciatīvas tehniskajiem standartiem, videi draudzīgu prakšu 

veicināšana saskaņā ar iniciatīvu „Erasmus bez papīra”, kā arī darbības pilsoniskās iesaistes 

veicināšanai un aktīvs pilsoniskums programmas dalībnieku vidū. 

BA Stratēģija paredz nepārtrauktu studiju programmu modernizāciju zaļajā un digitālās 

transformācijas virzienā, reaģējot uz mainīgajām darba un biznesa tirgus vajadzībām. 

BA internacionalizācijas politika ietver vadlīnijas un principus BA internacionalizācijai 

gan uz vietas augstskolā, gan ārvalstīs, tostarp starptautisko studiju programmu piedāvājumu, lai 

piesaistītu ārvalstu studējošos un veicinātu studējošo un personāla internacionalizāciju 

augstskolā. BA nodrošina mobilitātes īstenošanu, starptautiskās sadarbības attīstību un 

starpkultūru studiju vidi. Kopīgas Eiropas Savienības vērtības un identitāte augstākajā izglītībā 

ir ceļš uz Eiropas augstākās izglītības telpu. BA ir veikusi digitālo transformāciju studiju 

programmu īstenošanā. 

BA sniedz iespēju apgūt dažādas svešvalodas, piemēram, vācu, ķīniešu un krievu 

valodas, tādējādi uzstādot jaunu daudzvalodības un kultūras daudzveidības standartu, kā arī 

sniedzot ieskatu latviešu valodā un kultūrā. 

Piedaloties Erasmus+ programmā, BA uzlabo savu studiju programmu attīstību, 

koncentrējoties uz inovācijām un digitalizāciju, tostarp sadarbību ar nozari un zināšanu pārnesi. 

Starptautiskās partnerības attīsta mobilitātes iespējas visiem studējošajiem un darbiniekiem, 

stiprinot ieguldījumu nākotnes izaicinājumu risināšanā inovāciju jomā un aktīvā sabiedrībā. 

Erasmus+ programma nodrošina pamatu studiju programmu kvalitātei un atbilstībai, 

būvējot tiltus starp mācīšanos un pētniecību, veidojot sinerģiju. Erasmus+ programma veicina 

studējošo un darbinieku sociālo iekļaušanu un demokrātisku pilsonību. 

 

Ieguldījums BA internacionalizācijas stratēģijā 

 

Erasmus+ programmas aktivitātes veicina nepārtrauktu internacionalizācijas BA 

stratēģijas attīstību, pievēršoties Eiropas Savienības pamatvērtībām un sadarbības principiem. 

BA mērķi atbilst Eiropas augstākās izglītības telpas vīzijai. Ārvalstu studējošo uzņemšana un 

intensīva personāla apmaiņa BA nodrošina starptautisko vidi un Eiropas daudzveidīgo 

sabiedrības mijiedarbību. Lai palīdzētu studējošajiem veidot veiksmīgu karjeru biznesa pasaulē, 

BA ir izstrādājusi atbilstošus norādījumus studējošajiem. BA attīstības stratēģija tiek ņemta vērā, 

veidojot jaunas partnerības un savstarpējās sadarbības aktivitātes, kas noved pie ilgtspējīgiem 

rezultātiem, ieguvumiem un pozitīvi ietekmē visas iesaistītās puses. BA visos izglītības un 

sadarbības pasākumos turpina veicināt Eiropas Savienības brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, 

likuma varas, cilvēktiesību un cieņas pamatvērtības. Veicot darbības saskaņā ar Erasmus 

Augstākās izglītības hartu, visi dalībnieki paredz nediskriminācijas, integrācijas, pārredzamības, 

iekļaušanas, vienlīdzīgas un vienlīdzīgas piekļuves, videi draudzīgas prakses, personu ar 

ierobežotām iespējām iesaistīšanu, informētības tiesību un mobilitātes pienākumu ievērošanu. 

Erasmus augstākās izglītības hartas 2021.-2027. gadam piemērošana un Eiropas studentu 

karšu iniciatīvas īstenošana ir BA stratēģiskais mērķis. Eiropas Studentu karšu iniciatīva 

digitalizē Erasmus+ programmu un īsteno “Erasmus bez papīra” ideju, tostarp procedūru 

automatizāciju, starpinstitucionālo līgumu pārvaldību, tiešsaistes mācību līgumus, studējošo 
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nomināciju saņemšanu un sekmju izrakstu apmaiņu. BA sniedz ieguldījumu pārredzamības rīku 

izstrādē, lai nodrošinātu augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu nākotnē, tostarp 

faktisku Eiropas atzīšanu un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. 

BA piedāvā iespēju  studējošajiem studiju procesa ietvaros atbilstoši attiecīgas studiju 

programmas prasībām doties Erasmus mobilitātē,  tādējādi veicinot jaunu labo praksi, studiju 

semestri pavadīt ārvalstīs, kā rezultātā vairojot izpratni par apmaiņas studiju priekšrocībām, tai 

skaitā digitālām prakses iespējām (DOT – Digital opportunity traineeships).  

Lai radītu lielāku starptautisko pieredzi, ir jānodrošina turpmāka starptautisko studējošo 

integrācija ar vietējiem studējošajiem. 

 

Erasmus darbības ietekme  

 

BA dalība Erasmus+ programmas aktivitātēs ir BA internacionalizācijas un 

modernizācijas pīlārs, sākot ar individuālo mobilitāti un starptautiskās sadarbības projektiem, kā 

arī aliansēm un starpaugstskolu partnerībām. BA ir pieredze un zināšanas, piedaloties dažādos 

Eiropas Savienības projektos kā projektu vadītājam un kā projekta partnerim. 

Piedaloties Erasmus+ programmas aktivitātēs, BA koncentrējas uz saiknēm starp 

izglītību, pētniecību un inovācijām, izmantojot sadarbības pasākumus, lai stiprinātu un attīstītu 

atbilstošu sinerģiju un zināšanu nodošanu dinamiskā Eiropas augstākās izglītības ekosistēmā. 

Erasmus+ programmas ietvars ir iekļauts BA Erasmus zaļajā praksē, piemēram, atkārtoti 

lietojamu un ilgtspējīgu materiālu izmantošana, atkritumu apsaimniekošana, klimatpratība un 

citas. Erasmus+ programmas ietvaros ir uzsvērta pamata un padziļināto digitālo prasmju nozīme 

studējošajiem un digitālās pedagoģijas nozīme mācībspēkiem. 

KA1 aktivitātes mobilitātes programmas valstīs ir viena no internacionalizācijas 

pamataktivitātēm. BA turpinās labāko praksi, saglabājot līdzsvarotu ienākošo un izejošo 

studējošo mobilitāti. BA centīsies palielināt līdzdalību Erasmus pasākumos, veicinot pieejamās 

Erasmus+ programmas iespēju izmantošanu BA, īpaši iekļaujot akadēmisko personālu un citas 

ieinteresētās puses.  

Dažādu BA studiju programmu saturā tiks iekļautas jauktās intensīvās programmas, 

tādējādi mudinot studējošos izvēlēties studēt un iziet praksi ārvalstīs Erasmus+ mobilitātes 

ietvaros. Tiks izveidotas inovāciju jauktās intensīvās programmas studējošajiem, kā arī citas 

jauktās intensīvās programmas akadēmiskajam personālam. Izejošās mobilitātes uz Erasmus+ 

programmas partnervalstīm tiks veiktas, lai paplašinātu zināšanas, zināšanas un sasniegtu BA 

stratēģiskos mērķus.  

 

KA2 aktivitātes partnerības attīstībai, jaunām mācību metodēm, izglītības programmām, 

inovācijām, pētniecībai ir būtiskas augstākās izglītības kvalitātei. Dalības mērķis šajā aktivitātē 

ir iegūt padziļinātu pieredzi KA2 aktivitātēs atbilstoši BA stratēģijai. BA būs atvērta jauniem 

KA2 sadarbības projektiem un jaunām partnerībām inovācijai un izcilībai. 

Iesaistīšanās Jean Monnet un KA3 aktivitātēs ir nozīmīgs ieguldījums Erasmus+ 

ietekmes radīšanā BA.  Nākamajā periodā BA centīsies piedalīties kā projektu koordinators un 

turpināt dalīties pieredzē stratēģiski nozīmīgās starptautiskās iniciatīvās. BA plāno piedalīties 

KA3 kā partneris, lai iesaistītos starpvalstu tīklos, kas atbalsta ilgtspējīgu attīstību un balstītos 

uz Eiropas kopienas vispārējām tiesībām un vērtībām. Jean Monnet un KA3 aktivitātes ir 

iekļautas BA stratēģijas darba kārtībā 2021.–2027. gadam. 
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Mērķi un indikatori 

 

Līdz Erasmus+ programmas perioda noslēgumam tiek plānots attīstīt un ieviest šādas 

aktivitātes:  

 Pilnībā automātiska atzīšana: ieviesta un darbojas Eiropas studentu karšu 

iniciatīva; īstenota un pilnībā aktīva visām studējošo un personāla mobilitātēm. 

 Erasmus bez papīra: starpinstitūciju līgumu pārvaldnieka un tiešsaistes 

mācību līgumu rīka pilnīga ieviešana. 

 Erasmus bez papīra:pilnīga nominācijas un pieņemšanas procedūru 

īstenošana. 

 Studējošie aktīvi izmanto Erasmus+ mobilo lietotni. 

 Erasmus + mobilā lietotnes pilnīga ieviešana un lietošana studējošo vidū.  

 Erasmus bez papīra: pilnīga sekmju izrakstu apmaiņa. 

 Palielināts KA2 projektu skaits, kuros BA darbojas kā koordinators; palielināts 

partnerību skaits sadarbībai, inovācijām un izcilībai. 

Nostiprinātas šādas  partnerības: 

 Dalībai KA3 aktivitātēs; 

 Ar fokusu uz zaļo Erasmus +; 

 Lai turpinātu attīstīt un ieviest iekļaušanās politiku. 

 

 

Rektore       L.Peiseniece 

 

 

 


