
PAR ERASMUS 

7 IEMESLI, LAI PIEDALĪTOS ERASMUS PRAKSĒ/STUDIJĀS: 

 dalība Erasmus programmā ir lielisks ieraksts studenta CV; 

 iespēja strādāt/studēt starptautiskā vidē un piemēroties ES darba tirgus prasībām; 

 iespēja atgriezties Latvijā motivētam, pārliecinātam un neatkarīgam; 

 iespēja uzlabot savas svešvalodas zināšanas; 

 iespēja iegūt draugus citās valstīs; 

 iespēja iepazīt citas kultūras, iegūt plašāku redzesloku un daudzpusīgāku skatījumu uz dzīvi; 

 Erasmus prakses/studiju laiku ieskaita studiju periodā Latvijā. 

Juridiskā koledža piedalās ERASMUS programmā kopš 2012.gada. Programma attiecas uz visām 

studiju programmām. 

 Studentu mobilitāte ERASMUS programmas ietvaros attiecas gan uz studiju, gan prakses 

apmaiņu. 

 Laiks ERASMUS studijām un praksei ir no trim līdz divpadsmit mēnešiem. 

 Studiju un prakses periods tiek pilnībā atzīts ārvalstu augstskolā. Sekmīgi apgūtie kursi 

ārvalstu augstskolā, kā arī tur īstenotā prakse tiek atzīta saskaņā ar Eiropas Kredītpunktu 

pārneses sistēmu (European Credit Transfer System - ECTS).  

 Erasmus mobilitātes ietvaros students drīkst piedalīties studiju apmaiņā tikai vienu reizi un 

vienu reizi praksē. 

 

PIETEIKŠANĀS 

Pieteikšanās ERASMUS programmai 2013./2014. akadēmiskajam gadam  ir līdz 14. APRĪLIM  

 

JK metodiskajā kabinetā jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

1.Pieteikums praksei/ studijām; 

2.CV angļu valodā un motivācijas vēstule;  

3.Valodu zināšanas apliecinoši sertifikāti (ja tādi ir). 

Pēc pieteikumu termiņa beigām studentam būs jāpiedalās pārrunās ar komisiju, kura, ievērojot 

studentu sekmes un valodu zināšanas, pieņems lēmumu par nominēšanu studijām/praksei 

ERASMUS programmas ietvaros un stipendijas piešķiršanu. 

Stipendija paredzēta studenta papildu izdevumu segšanai. Stipendijas aptuvenais apjoms ir 500 – 

850 EUR mēnesī (atkarībā no konkrētas valsts). Ja  stipendija studijām vai praksei ir piešķirta, tad: 

1. Erasmus studijām  
 Jāiepazīstas ar informāciju par izvēlēto augstskolu, pieteikšanās kārtību, piedāvātajiem 

kursiem, dokumentu pieņemšanas termiņiem attiecīgās universitātes mājas lapā; 

 Ievērojot pieteikšanās termiņus, jāsagatavo pilnu pieteikumu dokumentu paketi. 



 

2. Erasmus praksēm  
 Ar izvēlēto prakses vietu jāsaskaņo prakses saturs un organizācija. 

3. Ievērojot pieteikšanās termiņus, jāiesniedz Erasmus koordinatoram sekojošus 

dokumentus:  
 visus pieteikuma dokumentus, ko pieprasa partneruniversitāte vai prakses vieta; 

 3 eksemplāros parakstītu Learning agreement (Erasmus studijām) vai Training Agreement 

(Erasmus praksei); 

 Informāciju par bankas kontu stipendijas saņemšanai (iesniedzama elektroniski, atsūtot 

aizpildītu formu uz Erasmus koordinatora e-pastu). 

4. Pēc oficiāla apstiprinājuma saņemšanas no ārvalstu universitātes, Erasmus koordinators veic 

nepieciešamās formalitātes pirms studiju uzsākšanās ārvalstīs, tai skaitā organizē finansējuma 

līguma slēgšanu 

 

Pieteikšanās Erasmus praksei  

Prakses ilgums 

Prakse var ilgt no 3 līdz 12 mēnešiem. Erasmus praksi var apvienot ar Erasmus studijām, veicot to 

pirms vai pēc studijām, bet kopā nepārsniedzot 24 mēnešus.  

Studenti var kombinēt studijas ar praksi vienā Erasmus mobilitātes periodā. Kombinētās Erasmus 

mobilitātes periods ir no 3 līdz 12 mēnešiem. Students var kombinēt, piemēram, vienu prakses 

mēnesi ar diviem studiju mēnešiem. Šajā gadījumā Latvijas studenta praksi uzrauga ārvalstu 

uzņemošā augstskola. 

Stipendija 

Studenti, kuri piedalās Erasmus praksēs, saņem stipendiju, kas sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus 

(ieskaitot apdrošināšanas un vīzas). 

Stipendiju maksimālos apmērus nosaka Eiropas Komisija. Stipendijas lielumu Latvijas studentiem, 

kas dodas praksē uz ārvalstīm, nosaka Latvijas augstskolas, pamatojoties uz studentu skaitu un 

piešķirto finansējumu. 

Students var saņemt tikai divas Erasmus stipendijas – vienu studiju un vienu prakses periodam. 

Svešvalodu zināšanas 

Lai pilnvērtīgāk varētu iejusties jaunajā prakses vietā, nepieciešamas svešvalodas pamatzināšanas 

un spēja tajā sazināties. Daudzas augstskolas organizē intensīvos valodas kursus, kuros Erasmus 

studenti pirms studiju uzsākšanas apgūst attiecīgās valsts valodu (vairāk par šiem kursiem var lasīt 

sadaļā „Erasmus intensīvie valodu kursi (EILC)”). 

Pirms došanās uz ārvalstīm 

 studentam jākonsultējas ar savas augstskolas Erasmus koordinatoru par piedāvātajām 

prakses iespējām. Nepieciešamības gadījumā studentam pašam jāatrod prakses vieta ārvalstī; 

 students paraksta prakses līgumu, kurā  ietverti šādi dokumenti:  



o prakses līgums, kurā ir aprakstīta prakses perioda programma. Šo līgumu apstiprina 

studenta Latvijas augstskola un izvēlētā prakses vieta (uzņēmums, organizācija) 

ārvalstī; 

o kvalitātes principi, kurā noteiktas visu ārvalstu praksē iesaistīto pušu tiesības un 

pienākumi; 

o Erasmus studentu harta, kurā aprakstītas studenta tiesības un pienākumi  studiju laikā 

ārzemēs. 

Prakses laikā 

 studentam jāievēro ar savu Latvijas augstskolu noslēgtā Erasmus finansējuma līguma 

noteikumi, kā arī prakses līguma noteikumi; 

 jebkuras izmaiņas prakses līgumā studentam nekavējoties rakstiski jāsaskaņo ar savu 

augstskolu un prakses vietu; 

 studentam prakses vietā jāpavada pilns nolīgtais prakses periods, jāievēro prakses vietas 

noteikumi un kārtība; 

 beidzot mobilitātes periodu, studentam jāsaņem darba izpildes apliecinājums; 

 studenta Latvijas augstskolai jānodrošina ārvalstī pavadītā prakses perioda pilna atzīšana 

(vēlams, izmantojot ECTS kredītpunktu sistēmu); 

 ja students Latvijā studē par maksu, Erasmus prakses perioda laikā ārvalstīs, no studiju 

maksas viņš netiek atbrīvots. 

 

Pieteikšanās Erasmus studijām  

Programmas dalībvalstis 

Erasmus programmas ietvaros var doties studēt uz 33 Mūžizglītības programmas dalībvalstīm. Tās 

ir: 

 Eiropas Savienības 27 dalībvalstis; 

 Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un Eiropas Ekonomiskās zonas valstis: Īslande, 

Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice; 

 Eiropas Savienības kandidātvalstis: Turcija, Horvātija. 

Studiju ilgums 

Studiju periods var ilgt no 3 līdz 12 mēnešiem. Erasmus studijas var apvienot ar Erasmus praksi, 

kopumā nepārsniedzot 24 mēnešus. Erasmus studijas ir pilna laika studijas. 

Svešvalodu zināšanas 

Studijas Erasmus programmā notiek svešvalodā, tāpēc vēlamas ir svešvalodas pamatzināšanas un 

spēja tajā sazināties. Daudzas augstskolas organizē intensīvos valodas kursus, kuros Erasmus 

studenti pirms studiju uzsākšanas apgūst attiecīgās valsts valodu (vairāk par šiem kursiem lasiet 

sadaļā „Erasmus intensīvie valodu kursi (EILC)”). 

 

 



Stipendija 

Studenti, kuri piedalās Erasmus programmā, saņem stipendiju, kas sedz ceļa un uzturēšanās 

izdevumus (ieskaitot apdrošināšanas un vīzas). Šo stipendiju viņiem maksā nosūtošā augstskola. 

 

Stipendijas maksimālo apmēru katrā Mūžizglītības programmas dalībvalstī nosaka Eiropas 

Komisija. Stipendijas apmēru Latvijas studentiem, kuri dodas studēt uz ārvalstīm, nosaka studenta 

Latvijas augstskola, pamatojoties uz studentu skaitu un piešķirto finansējumu. Par studijām ārvalstu 

augstskolā Erasmus programmas ietvaros nav jāmaksā, tāpat reģistrācija, eksāmeni, laboratoriju un 

bibliotēku izmantošana ir par brīvu. 

 

Students var saņemt tikai divas Erasmus stipendijas – vienu studiju periodam un vienu prakses 

periodam. 

Pirms došanās uz ārvalstīm 

 Latvijas un ārvalstu augstskola noslēdz līgumu; 

 Latvijas un  ārvalsts augstskola, un students noslēdz mācību līgumu, kurā detalizēti 

aprakstītas ārvalstī plānotās aktivitātes un minēts kredītpunktu skaits, kuru students iegūs 

par Erasmus studiju periodu ārvalstī. 

Studiju laikā ārvalstīs 

 studentam jāievēro noslēgtā Erasmus finansējuma līguma noteikumi, kā arī studiju līguma 

nosacījumi; 

 jebkuras izmaiņas mācību līgumā studentam nekavējoties rakstiski jāsaskaņo ar savu 

Latvijas un ārvalsts augstskolu; 

 ārvalsts augstskolā studentam jāpavada pilns nolīgtais studiju periods, jākārto nepieciešamie 

eksāmeni vai citi pārbaudījumi un jāievēro augstskolas noteikumi un kārtība; 

 beidzot mobilitātes periodu, studentam jāsaņem ārvalsts augstskolas parakstīts sekmju 

izraksts. Tajā ir norādīti apgūtie studiju kursi un apkopoti iegūtie kredītpunkti un atzīmes; 

 studenta Latvijas augstskolai jānodrošina veiksmīgi apgūto priekšmetu pilna akadēmiskā 

atzīšana (vēlams, izmantojot ECTS kredītpunktu sistēmu); 

 ja students Latvijas augstskolā studē par maksu, Erasmus studiju perioda laikā ārvalstī viņš 

netiek atbrīvots no maksas par studijām savā Latvijas augstskolā. 

 


