NOLIKUMS LU BIOLOĢIJAS FAKULTĀTES STUDENTU
NOMINĒŠANAI ERASMUS STUDIJU MOBILITĀTEI
1. Students, kurš tiek nominēts ERASMUS studijām:
•

atbilst LU pamatprasībām Erasmus studiju mobilitātei
(https://www.lu.lv/sadarbiba/starptautiska-sadarbiba/erasmus-plus/studiju-mobilitate/kapieteikties/)

•

ir LU Bioloģijas fakultātes bakalaura, maģistra vai doktora studiju programmas students,
kurš pieteikšanās brīdī nav pēdējā semestra students kādā no studiju līmeņiem (attiecīgi –
nav 6.semestra students bakalaura studijās, 4.semestra students – maģistra studijās, un
pēdējā pusgada students doktora līmeņa studijās);

•

par studenta uzturēšanos ārzemēs nav iebildumu studenta zinātniskajam vadītājam
(attiecas uz studentiem, kuri jau izstrādā zinātnisko darbu) un/vai katedras vadītājam;

•

studentam nav akadēmisko un studiju maksas parādu Latvijas Universitātē;

•

students ir reģistrējies studijām kādā no LU Bioloģijas studiju programmām (neatrodas
akadēmiskajā atvaļinājumā).

2. Pretendentu izvērtēšanu un atbilstību atlases kritērijiem veic Bioloģijas fakultātes Erasmus
Atlases komisija. Studentu nominēšana Erasmus studijām tiek veikta pēc iegūto punktu skaita
atbilstoši nolikumā izvirzītajiem kritērijiem. Ja vairākiem pretendentiem ir iegūts vienāds
punktu skaits pēc izvirzītajiem kritērijiem, un tam ir izšķiroša nozīme studenta nominēšanā
Erasmus mobilitātei, Atlases komisija ir tiesīga uzaicināt vienādu punktu skaitu ieguvušos
studentus uz pārrunām, kur studentiem ir jāizklāsta motivācija studijām ārzemēs. Atlases
komisijas Erasmus studiju mobilitātei izvirzītos studentus apstiprina fakultātes Dome.
3. Studentu nominēšanai Erasmus studiju mobilitātē tiek izvirzīti šādi kritēriji:
Kritērijs

Vidējā svērtā atzīme līdzšinējās atbilstošā līmeņa studijās
Atzinīgi novērtēti sasniegumi pētnieciskajā darbā:
publikācijas – 1 punkts; dalība konferencēs – 1 punkts.
Aktīva līdzdalība fakultātes studentu sabiedriskās dzīves
organizēšanā, zinātniskajās, akadēmiskajās vai cita veida
organizācijās.
Zinātniskā un/vai katedras vadītāja vērtējums
Kopā

Max
punktu
skaits
10
2
1

2
15

4. Students tiek nominēts Erasmus studiju mobilitātei neatkarīgi no atlases kritēriju vērtējuma,
ja piekrīt studijām ārzemēs ar „nulles granta” mobilitāti, proti, bez Erasmus finansējuma, un
atbilst šī nolikuma 1.punktam.
5. Studenta nominācija Erasmus mobilitātei ar fakultātes Domes lēmumu var tikt atsaukta, ja
dokumentu sagatavošanas gaitā students neievēro Erasmus mobilitātes pretendenta
pienākumu 1.-4.punktu (skat. zemāk).
6. Pretendenti Erasmus studiju mobilitātei nākamajam akadēmiskajam gadam (gan rudens,
gan pavasara semestrim) piesakās LU Bioloģijas fakultātes starptautisko sakaru
koordinatoram līdz kārtējā gada 5.martam.

7. Piesakoties Erasmus studiju mobilitātes atlasei fakultātē, ir iesniedzami šādi dokumenti:
pieteikuma anketa (1.pielikums) – aizpildāma kā online pieteikuma anketa Bioloģijas
fakultātes mājas lapā (https://www.bf.lu.lv/studijas/studijas-arzemes/);
oficiāls rakstisks apliecinājums par tās svešvalodas zināšanām, kurā students
gatavojas studēt izvēlētajā ārzemju augstskolā (var iesniegt CE, IELTS, TOEFL vai
cita valodas sertifikāta kopijas). Apliecinājums nav jāiesniedz tajā gadījumā, ja
studijas ārzemju augstskolā ir paredzētas angļu valodā.

ERASMUS STUDIJU MOBILITĀTEI NOMINĒTO STUDENTU PIENĀKUIMI
1. Studentam ir pienākums ziņot LU Bioloģijas fakultātes administrācijai rakstiska
iesnieguma veidā par došanos Erasmus studiju mobilitātē (2.pielikums). Iesniegums ir
iesniedzams fakultātes dekānam ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms došanās uz studijām ārzemju
augstskolā.
2. Students patstāvīgi sagatavo dokumentus studijām ārzemju augstskolā atbilstoši dokumentu
sarakstam, ko Erasmus apmaiņas programmas studentiem pieprasa ārzemju augstskola. Ja
ārzemju augstskolai ir iesniedzami dokumentu oriģināli, kas ir nosūtami pa pastu, sagatavoto
dokumentu paketi students iesniedz LU Studentu servisu departamenta Mobilitātes daļā
(Rīgā, Raiņa bulv. 19, 125. telpa) ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms Erasmus pieteikšanās termiņa
beigām ārzemju augstskolā.
3. Students saskaņo studiju kursu izvēli ārzemju augstskolā ar attiecīgās Studiju programmas
direktoru. Studenta kursu izvēli Studiju programmas direktors apstiprina Studiju līgumā
(Learning Agreement for Studies), neatkarīgi no tā, vai Studiju līgumu ārzemju augstskola
pieprasa nepieciešamo dokumentu sarakstā vai nē.
4. Bakalaura un maģistra studiju pēdējā gada studenti Erasmus studiju mobilitātē drīkst doties
tikai tajā gadījumā, ja ir nokārtoti visi atbilstošās studiju programmas A daļas kursi vai arī
ārzemju augstskolā ir iespēja apgūt A daļas kursam pielīdzināmus kursus ekvivalentā apjomā,
un šī pielīdzināmā kursa izvēli ir akceptējis attiecīgās studiju programmas direktors.
5. Atrodoties studijās ārzemēs, studenta pienākums ir ziņot fakultātes Erasmus koordinatoram
par problēmām, ja tādas ir radušās studiju laikā un ir saistītas ar izvēlēto kursu apguvi vai to
nomaiņu.
6. Divu nedēļu laikā pēc studiju perioda beigām ārvalstu augstskolā, students iesniedz LU
Studentu servisu departamenta Mobilitātes daļā atskaites dokumentus par studijām ārzemēs.
Tiem studējošiem, kuri Erasmus programmas ietvaros studē ārvalstu augstskolā pilnu
akadēmisko gadu, atskaites dokumenti ir jāiesniedz vienu reizi pēc studiju gada beigām.
Atskaitei nepieciešamos dokumentus norāda LU Studentu servisu departamenta Mobilitātes
daļa https://www.lu.lv/sadarbiba/starptautiska-sadarbiba/erasmus-plus/studiju-mobilitate/
7. Pēc studiju perioda beigām ārvalstu augstskolā, students iesniedz Studiju programmas
direktoram aizpildītu studiju kursu pielīdzināšanas veidlapu (1., 2. pielikums Senāta
lēmumam Nr.190 no 29.12.2008), kā arī sekmju izrakstu (Transcript of Records), ko sagatavo
ārzemju augstskola. Uz šo dokumentu pamata studiju programmas direktors veic ārzemēs
apgūto studiju kursu pielīdzināšanu vai atzīšanu.

1.pielikums.

Pieteikuma anketa ERASMUS+ studiju mobilitātē
kandidātu atlasei LU Bioloģijas fakultātē
Es vēlos pieteikties Erasmus+ apmaiņas studiju mobilitātē
Rudens semestrim
Pavasara semestrim
1. Vārds, uzvārds; personas kods_______________________________________
2. Kontaktinformācija: ________________________________________________
tālruņa numurs un e-pasta adrese

3. Studiju līmenis un kurss, kurā patreiz
studē_____________________________
4. Katedra, kurā students izstrādā (vai gatavojas izstrādāt) zinātnisko
darbu____
___________________________________________________________________
__
5. Vidējā (svērtā) atzīme līdzšinējās atbilstošā līmeņa studijās
________________
6. Bakalaura vai maģistra darba vērtējums (ja tāds jau ir bijis izstrādāts)
_______
7. Svešvalodu zināšanu pašvērtējums: Pamatzin. Viduvējas Labas Ļoti
labas
• Angļu
• Vācu
• Franču
• Spāņu
• Krievu
• ______
Pieteikuma anketai, lūdzu, pievienojiet oficiālu rakstisku apliecinājumu par tās
valodas zināšanām, kurā gatavojaties studēt ārzemju augstskolā.
Apliecinājums NAV jāpievieno par angļu valodas zināšanām.
8. Publikācijas:
Lūdzu norādiet populāru un zinātnisku publikāciju sarakstu, kurās Jūs esat autors vai
līdzautors.

9. Dalība zinātniskās konferencēs un kongresos:

10. Dalība zinātniskās, akadēmiskās vai citās organizācijās:

11. Lūdzu, norādiet 3 universitātes prioritārā secībā, kurās vēlētos studēt
apmaiņas programmas ietvaros:
1. ________________________________
2. ________________________________
3. _________________________________

_________________________
datums, paraksts

P.S. Pieteikuma iesniegšanas termiņš kārtējā gada 5.marts, 507.telpā vai DAC informācijas
centrā Bioloģijas fakultātes lietvedēm.
Jautājumi? - ligaozol@lu.lv

2.pielikums

__________________________________________________________ fakultātes dekānam
(fakultātes nosaukums)

_____________________________________ studenta
(studiju programmas nosaukums)

____________________________________________
(studenta vārds, uzvārds)

____________________________________________
(personas kods; stud.apliecības Nr.)

IESNIEGUMS
Sakarā ar studijām/praksi _____________________________________________________
(augstskolas/uzņēmuma nosaukums, valsts)

___________________________________________________________________ ietvaros
(programmas nosaukums., piem., starpvaldību vai starpaugstskolu līgumi; ERASMUS+; citas progr.)

lūdzu reģistrēt mani studijām/praksei ārzemēs
laika posmā no 20

. g. ________________ līdz 20

. g. _________________________ .

Akadēmiskās saistības LU apņemos nokārtot līdz semestra, kas seko pēc atgriešanās no
studijām ārvalstīs, beigām.
20

.g. ____________________
________________________________
(studenta paraksts)

SASKAŅOTS: Studiju programmas direktors ____________________________________
(vārds, uzvārds)

_________________

20

. ___________________

(paraksts)

(datums)

DEKĀNA REZOLŪCIJA:

__________________________________________________________________________

20

. g. ________________________
(datums)

______________________________
(paraksts)

