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NOLIKUMS PAR LU BIOLO ĢIJAS FAKULT ĀTES STUDENTU  
NOMIN ĒŠANAS KĀRTĪBU ERASMUS STUDIJU MOBILIT ĀTEI 

   
1. Students, kurš tiek nominēts ERASMUS studijām: 
 
•  atbilst LU pamatprasībām Erasmus studentu mobilitātei 

(http://www.lu.lv/studentiem/studijas-arvalstis/apmainas-studijas/erasmus/prasibas); 
 
• ir LU Bioloģijas fakultātes pamatstudiju programmas bakalaura, maģistra vai doktora līmeņa 

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); 

 
• pret 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 sarakstu apstiprina fakultātes Dome, studijām nominējot tos studentus, kuri 
pretendentu atlasē ir ieguvuši augstāko vērtējumu. Ja vairākiem pretendentiem ir vienāds 
vērtējums, un tam ir izšķiroša nozīme studenta nominēšanā Erasmus mobilitātei, fakultātes Dome 
ir tiesīga uzaicināt vienādu punktu skaitu ieguvušos studentus uz pārrunām, kur studentiem ir 
jāizklāsta motivācija studijām ārzemēs.    
 
3. Par stipendijas piešķiršanas kritērijiem LU BF studentiem tiek izvirzītas šādas prasības: 
 

Krit ērijs Max 
punktu 
skaits 

Vidējā svērtā atzīme līdzšinējās atbilstošā līmeņa studijās 10 
Atzinīgi novērtēti sasniegumi pētnieciskajā darbā: 
publikācijas – 1 punkts; dalība konferencēs – 1 punkts.  
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Aktīva līdzdalība fakultātes studentu sabiedriskās dzīves 
organizēšanā, zinātniskajās, akadēmiskajās vai cita veida 
organizācijās.  

1 

Zinātniskā un/vai katedras vadītāja vērtējums 2 
Kopā 15 

 
4. Students tiek nominēts ERASMUS studijām 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 pretendentu pienākumu 
1.-4.punktu (skat. zemāk). 
 



6. Pretendenti Erasmus mobilitātei nākamajam akadēmiskajam gadam (gan rudens, gan pavasara 
semestrim) piesakās LU Bioloģijas fakultātes starptautisko sakaru koordinatoram līdz kārtējā 
gada 10.martam. 
 
 
7. Piesakoties uz Erasmus mobilitātes atlasi fakultātē, ir iesniedzami šādi dokumenti: 

� pieteikuma anketa;  
� atzīmju izraksts ar aprēķināto vidējo svērto atzīmi (izdruka no studenta LUIS sistēmas, 

ko veic pats students); 
� oficiāls rakstisks apliecinājums par tās svešvalodas zināšanām, kurā gatavojas studēt 

izvēlētajā ārzemju augstskolā (var iesniegt CE, IELTS, TOEFL vai cita valodas 
sertifikāta kopijas, vai var būt tikai atzīme no LUISa, par apgūtās svešvalodas 
zināšanām). 

 
 

ERASMUS MOBILIT ĀTES PRETENDENTA PIENĀKUIMI 
 
1. Studentam ir pienākums ziņot LU Bioloģijas fakultātes administrācijai rakstiska iesnieguma 
veidā par došanos apmaiņas studijās. Iesniegums ir iesniedzams fakultātes dekanātā ne vēlāk kā 2 
nedēļas pirms došanās uz studijām ārzemju augstskolā. 
   
2. Students patstāvīgi sagatavo dokumentus studijām ārzemju augstskolā atbilstoši dokumentu 
saraktam, ko Erasmus apmaiņas programmas studentiem pieprasa ārzemju augstskola. Sagatavoto 
dokumentu paketi iesniedz LU Ārlietu departamentā 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 ECTS Studiju līgumā 
(Learning Agreement), neatkarīgi no tā, vai ECTS Studiju līgumu ārzemju augstskola pieprasa 
nepieciešamo dokumentu sarakstā vai nē. 
 
4. Bakalaura un maģistra studiju pēdējā gada studenti Erasmus 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 pielīdzināmu kursu ekvivalentā apjomā, un šī 
pielīdzināmā kursa izvēli ir akceptējis A daļas kursa docētājs. 
 
5. Atrodoties ārzemju studijās, 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 Ārlietu 
departamentā 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 Ārlietu departaments 
(http://www.lu.lv/studentiem/studijas-arvalstis/apmainas-studijas/erasmus/pec-
ierasanas/atskaites-dokumenti). 
 
7. Pēc studiju perioda beigām ārvalstu augstskolā students iesniedz Studiju programmas 
direktoram aizpildītu studiju kursu salīdzinājuma 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 kursu 
pielīdzināšanu vai atzīšanu. 


