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Grāmatvedības un finanšu koledžas (turpmāk tekstā – Koledžā) internacionalizācijas politika 

ir izstrādāta, pamatojoties  uz Grāmatvedības un finanšu koledžas attīstības stratēģiju 2021. – 

2027.gadam. 

Koledžas internacionalizācijas politikas prioritātes ir starptautiskā studentu mobilitāte, 

sadarbība zinātniskajā pētniecībā un stratēģiskas partnerības. 

Internacionalizācijas politikas mērķis ir definēt vadlīnijas un principus Koledžas  

internacionalizācijai: 

 ārvalstu studējošo un mācībspēku piesaiste; 

 starptautiskās mobilitātes īstenošana;  

 darbinieku kompetenču attīstība;  

 zinātniskās un pētnieciskās  sadarbības stiprināšana;  

 starptautiskās sadarbības veidošana; 

 iesaistīšana starptautiskos projektos. 

  

Internacionalizācijas politikas uzdevumi: 

 piesaistīt  ārvalstu stratēģiskos partnerus; 

 palielināt starp-institucionālo līgumu ar augstākās izglītības iestādēm un organizācijām; 

 veicināt akadēmiskā un administratīvā personāla svešvalodas prasmju pilnveidi; 

 palielināt un veicināt akadēmiskā un administratīvā personāla izejošo un ienākošo 

mobilitāti starptautisko programmu Erasmus+ ietvaros; 

 palielināt un veicināt studējošo izejošo un ienākošo mobilitāti starptautisko programmu 

Erasmus+ ietvaros; 

 turpināt līdzdalību starptautiskajos projektos, starptautiskās zinātniskas un praktiskas 

konferences un semināros;  

 izstrādāt un pilnveidot studiju moduļus un kursus, ko piedāvā svešvalodās; 

 attīstīt sadarbību zinātnes un pētniecības jomā ar citām Eiropas un ārpus Eiropas 

augstākās izglītības iestādēm.  

 

Lai veicināt studiju kvalitātes pieaugumu un augstākās izglītības studiju vides atbilstību 

mūsdienās vispārpieņemtiem darbības principiem Koledža: 

 stiprina un attīsta sadarbību  ar ārvalstu augstskolām, profesionālajām organizācijām un 

darba devējiem; 

 sekmē augsti kvalificētu ārvalstu mācībspēku piesaisti, izmantojot Koledžas resursus 

un piesaistītās investīcijas; 

 atbalsta personāla un studentu centienus apgūt svešvalodas, uzlabot profesionālo un 

vispārējo kultūras kompetenci, nodrošinot mūsdienīgu informācijas resursu 

pieejamību; 

 īsteno akadēmiskās, zinātniskās  un kultūras pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī, 

veicinot Koledžas programmu eksportu un svešvalodas lietošanu; 

 piedāvā studiju un prakses iespējas ārvalstu sadarbības partneru augstskolās un 

uzņēmumos dažādu starptautisko studiju projektu ietvaros. 

 

 



Lai palielināt studējošo, akadēmiskā un administratīvā personāla starptautiskās profesionālās 

prasmes, zināšanas un kompetenci Koledža: 

 praktizē savietojamu kredītpunktu sistēmu ECTS, kas nodrošina gan pārnesas, gan 

uzkrāšanas funkcijas mūžizglītībā; 

 veicina izejošo un ienākošo mobilitāti starptautisko programmu ERSAMUS+ divpusējo 

apmaiņas līgumu ietvaros; 

 sniedz iespēju attīstīt un paaugstināt savu svešvalodu prasmi, paplašinot svešvalodu 

mācību iespējas; 

 dod iespēju attīstīt starptautiskās komunikācijas prasmes; 

 nepārtraukti paplašina un uzlabo piedāvāto studiju kursu klāstu un saturu; 

 nodrošina mūsdienīgu informācijas resursu pieejamību; 

 nodrošina iespējas pretendēt uz pieredzes apmaiņas pasākumiem ārvalstīs un 

starptautiskiem pasākumiem starptautisko projektu ietvaros; 

 veido starptautiskās partnerības starp sadarbības augstskolām. 

 

Lai veicināt izglītības internacionalizācijas procesu un uzlabot izglītības kvalitāti Koledža: 

 stimulē akadēmisko un zinātnisko apmaiņu attīstību; 

 piedalās starptautiskās konferencēs un semināros, programmās un projektos;  

 nodrošina iespēju akadēmiskajam personālam piedalīties dažādos zinātniskos un 

pētnieciskos pasākumos un aktivitātēs; 

 motivē un atbalsta tās akadēmiskā personāla zinātnisko un pētniecības rezultātu 

publikācijas starptautiskās datu bāzēs, citējamos zinātniskajos žurnālos; 

 attīsta personāla līdzdalību ESF fondu projektos;   

 sniedz priekšstatu sadarbības partneriem par Koledžas attīstību, perspektīvām uz 

kopīgiem ārvalstu projektiem, kas veicinās Koledžas atpazīstamību ES izglītības vidē; 

 turpina sadarbību ar starptautisko biznesa izglītības organizāciju BUSINET; 

 attīsta inovatīvus digitālās un tiešsaistē realizētas apvienotas mācīšanās modeļus; 

 nodrošina IT atbalstu pētniecības procesam un zinātnei; 

 izdod studējošo un akadēmiskā personāla pētniecisko rakstu krājumus. 

 

 

Koledža apņemas sekmēt pozitīvu valsts tēlu un savā darbībā apliecināt, ka Latvijas izglītība 

ir starptautiski atzīta, kvalitatīva un konkurētspējīga. 

 

 


