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KOPSAVILKUMS 

 

Pētījumā ir analizētas augstskolu uzņemšanas sistēmas desmit valstīs — sešās Eiropas 

Savienības dalībvalstīs (Apvienotajā Karalistē, Francijā, Itālijā, Slovēnijā, Vācijā un 

Zviedrijā), vienā kandidātvalstī (Turcija) un trīs valstīs, kuras parasti tiek izmantotas 

starptautiskos salīdzinājumos (Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā un Japānā). 

Uzņemšanas sistēmas ir analizētas trijos aspektos: iespēju vienlīdzība, kvalitāte un 

studentu mobilitāte. 
 

Pētījumu veicot, izmantotas vairākas metodes — akadēmiskās literatūras un politiskas 

ievirzes tekstu apskats, intervijas ar ieinteresētajām personām un apkopotu statistikas datu 

aprakstoša analīze. Tā kā pētījumā izmantoti samērā nestrukturēti dati un izpētes piemēru 

skaits (N) ir neliels, autori piesardzīgi attiecas pret to, cik lielā mērā iespējams vispārināt 

paustos apgalvojumus, jo īpaši — ņemot vērā ievērojamās atšķirības starp procedūrām un 

prasībām, kādas tika novērotas starp desmit analizētajām valstīm. 
 

Ņemot vērā minētos ierobežojumus, pētījumā apzināts, kādos jautājumos varētu būt 

nepieciešama turpmāka izpēte, piemēram, sistemātiska un padziļināta analīze par iespēju 

vienlīdzības un kvalitātes aspektu attiecību uzņemšanas sistēmās, koncentrējoties uz to, kā 

dažādās sistēmās ir definēts jēdziens „taisnīga attieksme” un ciktāl šāda attieksme tiek 

ievērota, kā arī pētot jaunāko tendenču, kas vērojamas augstākās izglītības jomā, ietekmi 

uz uzņemšanas prasībām. 

 

Pētījums ir strukturēts septiņās nodaļās. 1. nodaļā aprakstīta situācija un galvenās 

pētījuma nostādnes. 2. nodaļā raksturotas pētījuma metodes. 3. nodaļā apraksta veidā 

sniegts pārskats par augstskolu uzņemšanas sistēmām pētījumam izraudzītajās valstīs. 

4., 5. un 6. nodaļā šīs sistēmas novērtētas trijos analīzes aspektos: iespēju vienlīdzības 

(4. nodaļa), kvalitātes (5. nodaļa) un mobilitātes (6. nodaļa) aspektā. 7. nodaļā izklāstīti 

secinājumi un sniegti politiski ieteikumi Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm, kā arī 

ierosinājumi, kā pārbaudīt šo ieteikumu īstenojamību. 
 

Pētījuma autoru galvenie konstatējumi attiecībā uz vienlīdzību, kvalitāti un mobilitāti ir šādi. 

Galvenie konstatējumi attiecībā uz iespēju vienlīdzību 

 Uzņemšanas sistēmas ir būtisks augstākās izglītības vienlīdzīgas 

pieejamības komponents. Tomēr, veidojot politiku, jāpievēršas procesiem, kas 

norisinās pirms uzņemšanas, kā arī pēc studentu imatrikulācijas. 

 Uzņemšanas sistēmu darbība nav vērsta tikai un vienīgi uz pretendentu 

atlasi augstākās izglītības uzsākšanai — šīm sistēmām būtu jānodrošina 

ieguldījums arī sekmīgā studentu akadēmiskajā karjerā un jāpalīdz piemeklēt 

piemērotus studiju kursus. 

 Sniedzot reflektantiem precīzu, pareizu informāciju pirms pieteikšanās 

studijām, ir iespējams panākt, ka reflektanti labāk spēj izraudzīties sev 

piemērotus studiju virzienus, un nodrošināt, ka mazāk studentu pamet studijas 

nepabeigtas un palielinās augstskolu absolventu īpatsvars. 

 Iespēju vienlīdzības uzlabošana augstākās izglītības jomā ir sarežģīts 

uzdevums, kas ne vienmēr ir saistīts ar brīvpieeju augstākajai izglītībai. Īpašs 

jautājums, kam jāpievēršas, ir netradicionālos veidos iegūtu prasmju, kompetenču 

un kvalifikāciju atzīšana un līdzvērtīgums. 
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Galvenie konstatējumi attiecībā uz kvalitāti 

 Pieņemot likumus par augstskolu autonomiju, ir jāmaina arī uzņemšanas 

sistēmas, jo šādu likumu pieņemšanas rezultātā tradicionāli centralizētām 

pārvaldības formām „jāsadzīvo” ar sistēmām, kas augstskolām piešķir lielāku 

autonomiju. 

 Pastāv uzskats, ka centralizēta pieteikumu administrēšana nodrošina vienotus 

standartus, tomēr pastiprinās tendence augstskolām zināmā mērā autonomi 

iesaistīties šajā procesā. 

 Specializēti sadarbības tīkli vai aģentūras, kas veicina paraugprakses 

apmaiņu, palīdz augstskolām izstrādāt pašām savu uzņemšanas politiku. 

 Piešķirot augstskolām lielāku autonomiju ar uzņemšanu saistītajos 

jautājumos, varētu būt vieglāk piemeklēt studenta spējām piemērotus 

kursus, bet varētu rasties administratīvas problēmas, ja augstskolām nebūtu 

pietiekamas kapacitātes šo procesu administrēšanai. 

 Nosakot uzņemšanas kalendāru akadēmiskajā gadā tā, lai uzņemšana 

norisinātos agrāk, varētu izvairīties no negatīvām sekām gan attiecībā uz 

studentiem, gan uz augstskolām. 

 Starptautiskā pieredze un fakti liecina, ka studenta panākumi studijās ir labāk 

prognozējami, raugoties uz vidusskolā iegūtajām atzīmēm, nevis 

standartizēto pārbaudījumu rezultātiem, savukārt vidusskolas nobeiguma 

eksāmenu rezultāti parasti atspoguļo sekmes vidusskolā. 

 Nosakot vairāk uzņemšanas kritēriju un sniedzot vairāk informācijas 

topošajiem studentiem, ir iespējams labāk prognozēt, vai students nākotnē gūs 

akadēmiskus panākumus. 

Galvenie konstatējumi attiecībā uz mobilitāti1 

 Mobilo studentu skaits pieaug gan Eiropas Savienības robežās, gan 

starptautiskā mērogā. Dažās valstīs studentu mobilitātei pastāv šķēršļi, 

piemēram, kvotas vai atšķirīga kārtība attiecībā uz studiju maksu un finansiālo 

atbalstu. 

 Kaut gan stāvoklis Eiropas Savienībā iegūto kvalifikāciju un diplomu līdzvērtīguma 

atzīšanas jomā ir samērā labs, vienlaikus piesakoties studijām vairākās valstīs, 

pieteikumu apstrādes izmaksas var būt augstas gan studentiem, gan arī 

augstākās izglītības iestādēm / aģentūrām, kas strādā ar uzņemšanas 

jautājumiem. 

 Tomēr par minētajām pieteikumu apstrādes izmaksām pagaidām liecina 

tikai kvalitatīvie rādītāji. Būtu jāapkopo salīdzināmi Eiropas mēroga dati par 

mobilitātes tendencēm, kādas raksturīgas pamatstudiju uzsācējiem. 

Politiski ieteikumi sadarbības uzlabošanai studentu uzņemšanas jautājumos 

Eiropas Savienībā 

Informācijas apmaiņu par uzņemšanas prasībām Eiropā ir iespējams padarīt daudz plašāku. 

Pasākumi informācijas apmaiņas sekmēšanai un palīdzība mobilo studentu pieteikumu 

administrēšanā valstu aģentūrām, kas nodarbojas ar uzņemšanas jautājumiem, samazinātu 

                                                 
1  Pētījumā tika aplūkota mobilitāte Eiropas Savienībā (t.i., ES pretendentu mobilitāte starp ES dalībvalstīm). 
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pieteikumu apstrādes izmaksas, kā arī padarītu Eiropas augstākās izglītības sistēmas 

pievilcīgākas interesentiem no citām valstīm. 
 

Šie ierosinājumi neparedz, ka uzņemšanas sistēmas būtu savā starpā vairāk jāsaskaņo, jo 

šāds pavērsiens būtu pretrunā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 

noteikumiem2. 

Trīs iespējamie Eiropas Savienības darbības virzieni 

Pētījumā ierosināti trīs iespējamie darbības virzieni, kā uzlabot iespēju vienlīdzību, 

paaugstināt uzņemšanas sistēmu kvalitāti un sekmēt mobilitāti. Divu ieteikumu īstenošanai 

būtu nepieciešama proaktīva Eiropas Savienības iestāžu iniciatīva. 
 

 1. variants — pieturēšanās pie standarta risinājuma, ka studenti turpina iegūt 

informāciju galamērķa valstī vai izcelsmes valstī. Šis risinājums neradītu izmaksas 

Eiropas iestādēm, bet būtu saistīts ar samērā augstām pieteikumu apstrādes 

izmaksām, jo īpaši tad, ja students vienlaikus iesniedz vairākus pieteikumus. 

 2. variants — uzņemšanas aģentūru reģistra izveide paraugprakses 

apmaiņai. Eiropas Savienība varētu sekmēt informācijas apmaiņu par uzņemšanu 

augstskolās, ieviešot Eiropas mēroga reģistru par valstu aģentūrām, kas nodarbojas 

ar augstskolu uzņemšanas jautājumiem. Šāda Eiropas reģistra izveide būtu saistīta 

ar nelielām izveides izmaksām, taču nodrošinātu daudz priekšrocību, proti, 

informācijas apmaiņa ļautu veicināt mobilitāti, kvalitāti un vienlīdzību uzņemšanas 

procesā, kā arī iegūto kvalifikāciju atzīšanu. 

 3. variants — atbalsta sistēma vairākkārtēju starpvalstu mēroga pieteikumu 

administrēšanai. Eiropas iestādes varētu izveidot platformu, kas sniegtu atbalstu 

valstu aģentūrām kuras nodarbojas ar augstskolu uzņemšanas jautājumiem, un 

mobilajiem studentiem. 

 

Otrais un trešais variants ir saistīti ar zināmām izveides izmaksām, toties tie ļautu 

samazināt pieteikumu apstrādes izmaksas gan dalībvalstu studentiem, gan administrācijai, 

gan augstskolām. 
 

Pētījumā ieteikts Eiropas Parlamentam izskatīt šos trīs iespējamos rīcības virzienus un 

izvērtēt to īstenošanas iespējas darbseminārā, kurā piedalītos iesaistītās personas. 

Ieteikumi ES dalībvalstu valdībām 

Ņemot vērā to, ka augstskolu uzņemšanas sistēmas dalībvalstīs ir visai atšķirīgas, pētījumā 

dalībvalstu valdībām nav sniegti „akmenī kalti” ieteikumi, bet gan piedāvāti politiskas 

rīcības varianti, kas jānovērtē ar kritisku pieeju, ņemot vērā valstij raksturīgās īpatnības. 

Ieteikumi ir sagrupēti atbilstoši analīzes trim galvenajām dimensijām. 
 

Attiecībā uz iespēju vienlīdzību dalībvalstīm sniegti šādi ieteikumi: 

 

 ievērojot attiecīgās valsts tradīcijas, izstrādāt uzņemšanas sistēmas tā, lai 

reflektantiem tiktu sniegts pēc iespējas vairāk informācijas; 

 uzņemšanas procesā novērtēt ne tikai atbilstību uzņemšanas prasībām, bet gan arī 

to, vai students spēs sekmīgi pabeigt studijas; 

                                                 
2  Līguma par Eiropas Savienību 165. pants. 
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 novērtēt pašreizējo praksi attiecībā uz personām, kas mācījušās netradicionālos 

veidos, un apsvērt, kādus pasākumus varētu veikt, piemēram, ieviest (vai 

paplašināt) iespējas uzņemšanas procesā atzīt iepriekšēju mācīšanos. 

 

Attiecībā uz kvalitāti dalībvalstīm sniegti šādi ieteikumi: 

 

 mudināt augstskolas iesaistīt pieteikumu administrēšanā pietiekamu skaitu augsti 

kvalificētu darbinieku; 

 mudināt uzņemšanas struktūras kritiski apsvērt uzņemšanas kalendāru; 

 nostiprināt augstskolu sadarbību ar vidusskolām, lai nodrošinātu, ka topošie studenti 

pieņem informētus lēmumus. 

 

Attiecībā uz mobilitāti dalībvalstīm sniegti šādi ieteikumi: 

 

 atbalstīt informācijas apmaiņu starp visām ES dalībvalstīm par pieteikšanās un 

imatrikulācijas datiem, grupētiem pēc izcelsmes valsts; 

 likvidēt šķēršļus studentu mobilitātei ikvienā augstākās izglītības līmenī, tostarp arī 

mobilitātei pamatstudiju uzsākšanas nolūkā. 


