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IEVADS 

 

[1] Latvijas augstākās izglītības (AI) attīstības stratēģiskais mērķis ir tādas AI 
sistēmas izveide, kura, balstoties publiskās, privātās un akadēmiskās vides 
sadarbībā, nodrošinātu Latvijas valsts, tautsaimniecības un augstākās izglītības 
sistēmas konkurētspējīgu attīstību Eiropas kopējā telpā. Mērķa sasniegšana prasa 
AI sistēmas un atsevišķu augstākās izglītības iestāžu (AII) internacionalizāciju.  

[2] Ekonomikas un kultūras augstskolas Internacionalizācijas stratēģija 2018.-2020. 
gadam (EKAIS2020) ir augstskolas līmeņa vidējā termiņa plānošanas dokuments, 
kas ir izstrādāts augstākā līmeņa plānošanas dokumenta „Ekonomikas un 
kultūras augstskolas attīstības stratēģija (EKAAS)” ietvaros. 

[3] EKAIS2020 ir izstrādāta, balstoties  uz stratēģiskajos dokumentos - „Eiropas 
augstākā izglītība pasaulē” (Eiropas komisija, 2013), Latvijas augstākās izglītības 
un augstskolu attīstības nacionālā koncepcija 2013.-2020. gadam (AIP, 2013) un 
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam – definētajiem mērķiem 
un uzdevumiem. 

[4] Balstoties uz EKAIS2020 prioritāriem virzieniem un definētiem mērķiem, 
Ekonomikas un kultūras augstskolā katru gadu tiek izstrādāts un realizēts 
EKAIS2020 Rīcības plāns. 

[5] Par EKAIS2020 un stratēģijas rīcības plānu izstrādāšanu un to mērķu 
sasniegšanu ir atbildīgs Ekonomikas un kultūras augstskolas Zinātņu un 
starptautisko attiecību prorektors. 
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REDZĒJUMS PAR EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLU 2020. 
GADĀ  

 

EKA attīstības stratēģija (EKAAS) 2018.-2020. gadam ir definēta vīzija: 

„EKA attīstās kā starpnozaru multikulturāla augstskola, kas globālajam darba tirgum 
sagatavo zinošas, radošas un patstāvīgi domājošas personības, kuras ir izcili profesionāļi 
savās nozarēs. EKA asociējas ar konkurētspējīgu, izcilu izglītību, starptautiski atzītiem 
diplomiem, augstu absolventu profesionālo kvalitāti, attīstītu zinātniski pētniecisko bāzi 
un augsti kvalificētu personālu”. 

EKA galvenais mērķis internacionalizācijā ir paaugstināt Augstskolas starptautisko 
konkurētspēju, veicinot studentu un docētāju starptautisko mobilitāti, stiprinot 
starptautisko sadarbību un nodrošinot tās ilgtspēju, piesaistot ārvalstu mācībspēkus un 
atbalstot ārvalstu studentu integrēšanos Augstskolā, tādējādi sekmējot Augstskolas 
starptautisko atpazīstamību un veidojot augstas kvalitātes multikulturālo izglītības vidi.  

EKA internacionalizācijas vīzija: 

Ekonomikas un kultūras augstskola 2020. gadā ir starptautiski konkurētspējīga un 
atzīta, uz zinātni un inovācijām orientēta augstskola:  

 kurā zinātniskajam un akadēmiskajam darbam tiek piesaistīti starptautiski 
novērtēti un kvalificēti darbinieki; 

 kurā ir izveidota multikulturāla vide un kuras studējošie un docētāji ir 
konkurētspējīgi gan vietējā, gan ārvalstu darba tirgū;  

 kurā regulāri notiek starptautiskā mēroga zinātniski un radošie pasākumi; 

 kura aktīvi sadarbojas pētniecībā un studiju procesā ar citām augstskolām, 
institūcijām un darba devējiem Latvijā un ārvalstīs. 

 

 

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLAS PRIORITĀTES 
INTERNACIONALIZĀCIJAS STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANĀ 

 

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) internacionalizācijas stratēģijas izstrādāšanā 
un realizēšanā balstās uz vadlīnijām, kas ir aprakstītas stratēģiskajā dokumentā 
“Latvijas augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālās koncepcija 2013.-2020. 
gadam”. Koncepcija uzsver Latvijas augstākās izglītības iestāžu starptautiskās 
sadarbības veicināšanu un Latvijas studentu starptautiskās mobilitātes veicināšanu, jo 
tas sekmē Latvijas valsts pozitīvā zīmola veidošanos starptautiskajā akadēmiskajā un 
zinātniskajā kopienā. 

Turklāt, Eiropas komisija uzsver AII darbinieku mobilitātes svarīgumu, jo tā „rada 
daudzveidīgas priekšrocības gan iestādēm, gan individuāli” („Eiropas augstsākā izglītība 
pasaulē”, 2013).  

Ekonomikas un kultūras augstskolā tiek pievērsta uzmanība starptautiskās dimensijas 
integrēšanai studiju procesā („internationalization at home”), lai tiem, kas nepiedalās 
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starptautiskajā mobilitātē „būtu iespēja apgūt prasmes, kas ir nepieciešamas 
starptautiskā vidē un globalizētā pasaulē.”  

 

EKA prioritātes internacionalizācija: 

 

Starptautiskā studentu un darbinieku mobilitāte (Pr1) 

Prioritātes mērķis: Veicināt augstskolas studējošo un darbinieku interesi dalībai 
starptautiskajā mobilitātē  

Prioritātes rīcības virzieni (Pr1_RV) 

Rīcības virziens „Starptautiskās studentu mobilitātes nodrošināšana” (Pr1_RV1) 

Rīcības virziens „Starptautiskās darbinieku mobilitātes nodrošināšana” (Pr1_RV1) 

 

Starptautiska sadarbība studiju jomā, pētniecībā un radošās darbības jomā (Pr2) 

Prioritātes mērķis: Veicināt sadarbību pētniecībā un radošās darbības jomā ar citām 
augstskolām un organizācijām Latvijā un ārzemēs 

Prioritātes rīcības virzieni (Pr2_RV) 

Rīcības virziens „Sadarbības paplašināšana prioritārajos pētniecības virzienos” 
(Pr2_RV1) 

Rīcības virziens „Sadarbības tīkla paplašināšana” (Pr2_RV2) 

 

Starptautiskās dimensijas paplašināšana (Pr3) 

Prioritātes mērķis: Sekmēt multikulturālas vides veidošanu augstskolā, lai nodrošinātu  
augstskolas studējošajiem un docētājiem iespējas apgūt starptautiskajā vidē pieprasītas 
iemaņas un prasmes, tādējādi paaugstinot viņu konkurētspēju Latvijā un ārzemēs  

Prioritātes rīcības virzieni (Pr3_RV) 

Rīcības virziens „Multikulturālās studiju vides veidošana” (Pr3_RV1) 

Rīcības virziens „Starptautisko programmu piedāvājuma paplašināšana” (Pr3_RV2) 

Rīcības virziens „Studentu un darbinieku starptautiskās konkurētspējas paaugstināšana” 
(Pr3_RV3) 

 

Starptautiskā atpazīstamība (Pr 4) 

Prioritātes mērķis: Sekmēt EKA tēla atpazīstamību starptautiskajā zinātniskajā un 
akadēmiskajā kopienā  

Prioritātes rīcības virzieni (Pr4_RV) 

Rīcības virziens „EKA starptautiskās atpazīstamības paaugstināšana” (Pr4_RV1) 
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PRIORITĀTE „STARPTAUTISKĀ STUDENTU UN DARBINIEKU MOBILITĀTE” 

Rīcības virziens „Starptautiskās studentu mobilitātes nodrošināšana”  

 

Rīcības virziena mērķi: 

Pr1_RV1 Mērķis 1. Nodrošināt EKA studējošajiem iespējas piedalīties starptautiskajā mobilitātē 
un veicināt viņu interesi par to  

Rīcības virziena  sasniegšanas rādītāji: 

Rādītājs 1. Izejošo studentu mobilitāšu skaits (īpatsvars kopējā studējošo skaitā) 

Mērķis: nodrošināt izejošās studējošo mobilitātes katrā studiju virzienā 

Rādītājs 2. EKA studējošo interesi par starptautisko mobilitāti veicinošo pasākumu skaits 

Mērķis: organizēt vismaz vienu pasākumu studiju semestrī 

 

Rīcības virziens „Starptautiskās darbinieku mobilitātes nodrošināšana”  

 

Rīcības virziena mērķi: 

Pr1_RV2  Mērķis 1. Nodrošināt EKA docētājiem un darbiniekiem iespējas piedalīties 
starptautiskajā mobilitātē un veicināt viņu interesi par to  

Rīcības virziena  sasniegšanas rādītāji: 

Rādītājs 1. Izejošo docētāju un darbinieku mobilitāšu skaits  

Mērķis: nodrošināt izejošās docētāju un darbinieku  mobilitātes katrā studiju virzienā 

Rādītājs 2. Informatīvo pasākumu skaits par starptautiskās mobilitātes iespējām 

•Multikulturālās studiju vides 
veidošana 

•Starptautisko programmu 
piedāvājuma paplašināšana 

•Studentu un darbinieku 
starptautiskās 
konkurētspējas 
paaugstināšana 

•  EKA starptautiskās 
atpazīstamības 
paaugstināšana 

 

•Sadarbības paplašināšana 
prioritārajos pētniecības 
virzienos 

•Sadarbības tīkla paplašināšana 
 

 

•Starptautiskās studentu 
mobilitātesnodrošināšana 

•Starptautiskās darbinieku 
mobilitātes nodrošināšana 

Starptautiskā 
studentu un 
darbinieku 
mobilitāte 

Starptautiskā 
sadarbība 

studiju jomā, 
pētniecības un 

radošās 
darbības jomā 

Starptautiskās 
dimensijas 

paplašināšana 

Starptautiskā 
atpazīstamība 
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PRIORITĀTE „STARPTAUTISKA SADARBĪBA STUDIJU JOMĀ, PĒTNIECĪBĀ UN 
RADOŠĀS DARBĪBAS JOMĀ” 

Rīcības virziens „Sadarbības paplašināšana prioritārajos pētniecības virzienos” 

 

Ņemot vērā Ekonomikas un kultūras augstskolā realizējamas studiju programmas, un balstoties 
uz prioritārajiem virzieniem zinātnē periodam no 2018. līdz 2021. gadam (Izglītības un zinātnes 
ministrija, 2017), Ekonomikas un kultūras augstskolā tiek definēti prioritārie pētniecības 
virzieni. 

EKA prioritāte zinātnē ir starpdisciplināro pētījumu veikšana. Tas nozīmē, ka vienā pētniecības 
virzienā var tikt īstenoti pētījumi, kuros piedalās docētāji un studējoši no dažādām studiju 
virzieniem. Pētniecības virzieni, kas ir aktuāli akadēmiskajam gadam, tiek definēti ZRDAS2020 
Rīcības plānā.  

 

Rīcības virziena mērķi: 

Pr2_RV1 Mērķis 1. Paplašināt  EKA sadarbību pētniecībā ar ārvalstu augstskolām un 
organizācijām  

Rīcības virziena  sasniegšanas rādītāji: 

Rādītājs 1. Ar citām augstskolām un organizācijām parakstīto līgumu skaits par sadarbību 
pētniecībā 

Mērķis: vismaz viens līgums  gadā 

Rādītājs 2. Ar citu augstskolu un organizāciju pārstāvjiem kopīgi īstenoto pētījumu skaits 

Mērķis: vismaz viens kopīgi īstenotais pētījums gadā katrā studiju virzienā 

Rādītājs 3. Tādu zinātnisko publikāciju īpatsvars kopējā publikāciju skaitā, kas tika izstrādātas 
sadarbība ar ārvalstu partneraugstskolu pārstāvjiem 

Mērķis: nav definēts 

 

Rīcības virziens „Sadarbības tīkla paplašināšana” 

 

Ekonomikas un kultūras augstskolas ir izveidots plašs sadarbības tīkls ar partneriem Eiropā, 
Ziemeļamerikā un Āzijā. Tomēr ir svarīgi paplašināt sadarbības tīkla ģeogrāfiju, tai pašā laikā 
stiprinot saiknes ar jau esošajiem sadarbības partneriem.  

 

Rīcības virziena mērķi: 

Pr2_RV2 Mērķis 1. Paplašināt sadarbību starptautiskās mobilitātes veikšanai ar augstskolām 
un organizācijām Eiropā un ārpus tās 

Pr2_RV2 Mērķis 2. Nodrošināt EKA dalību starptautiskajos projektos 

 

Rīcības virziena  sasniegšanas rādītāji: 

Rādītājs 1. Starpinstitucionālo līgumu skaits ar augstskolām un organizācijām no programmas 
valstīm Erasmus+ programmas ietvaros 
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Mērķis: noslēgt līgumus ar augstskolām un organizācijām no programmas valstīm, ņemot vērā 
šādas prioritātes: 1) EU15 valstis (Vācija, Francija, Lielbritānija u.tml.), 2) tematiskie lauki (subject 
area), kas atbilst EKA studiju virzieniem (ekonomika, vadības zinības, tiesību zinātnes, mākslas, IT, 
valodniecība) 

Rādītājs 2. Starpinstitucionālo līgumu skaits ar augstskolām un organizācijām no 
partnervalstīm Erasmus+ programmas ietvaros 

Mērķis: nodrošināt pieteikuma iesniegšanu uz konkursu Erasmus+ KA107 programmas ietvaros 

Rādītājs 3. Iesniegto projektu pieteikumu skaits 

Mērķis: nodrošināt vismaz viena starptautiskā projekta pieteikuma iesniegšanu 

Rādītājs 4. Starptautisko projektu skaits, kuros EKA darbojas kā koordinators vai partneris 

Mērķis: katru gadu nodrošināt EKA dalību vismaz vienā starptautiskajā projektā  

 

 

PRIORITĀTE „STARPTAUTISKĀS DIMENSIJAS PAPLAŠINĀŠANA” 

Rīcības virziens „Multikulturālās studiju vides veidošana” 

 

Rīcības virziena mērķi: 

Pr3_RV1 Mērķis 1. Piesaistīt ārvalstu vieslektorus studiju procesa īstenošanai 

Pr3_RV1 Mērķis 2. Piesaistīt ārvalstu studentus studijām augstskolā 

Rīcības virziena  sasniegšanas rādītāji: 

Rādītājs 1. Ārvalstu akadēmiskā personāla procents no kopējā akadēmiskā personāla 

Mērķis: Augstskolā vismaz pieci procenti, rēķinot no akadēmiskā personāla skaita, ir ārvalstu 
viesprofesori, asociētie viesprofesori, viesdocenti un vieslektori (Augstskolu likums, 3(7). pants). 

Rādītājs 2. Ienākošo  studentu mobilitāšu skaits (īpatsvars kopējā studējošo skaitā) 

Mērķis: nav definēts 

Rādītājs 3. Ienākošo docētāju mobilitāšu skaits  

Mērķis: nav definēts 

 

 

Rīcības virziens „Starptautisko programmu piedāvājuma paplašināšana” 

 

Rīcības virziena mērķi: 

Pr3_RV2 Mērķis 1. Nodrošināt katrā studiju virzienā studiju programmu, moduļu vai atsevišķu 
studiju kursu īstenošanu svešvalodā  

Rīcības virziena  sasniegšanas rādītāji: 

Rādītājs 1. Svešvalodās īstenoto studiju programmu procents no kopējā studiju programmu 
skaita 

Rādītājs 2. Studiju virzienu skaits, kuros studiju programmas, moduļi vai atsevišķi studiju kursi 
tiek īstenoti svešvalodā 
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Rīcības virziens „Studentu un darbinieku starptautiskās konkurētspējas paaugstināšana” 

 

Rīcības virziena mērķi: 

Pr3_RV3 Mērķis 1. Nodrošināt studējošajiem un docētājiem svešvalodu apguves iespējas 

Pr3_RV3 Mērķis 2. Attīstīt studējošo un docētāju starpkultūras komunikācijas prasmes 

Rīcības virziena  sasniegšanas rādītāji: 

Rādītājs 1. Mācību stundu skaits, kuros tiek nodrošināta iespēja apgūt svešvalodu  

Rādītājs 2. Organizēto pasākumu skaits, kuros tiek nodrošināta iespēja uzlabot starpkultūras 
komunikācijas prasmes  

 

 

PRIORITĀTE „STARPTAUTISKĀ ATPAZĪSTAMĪBA” 

Rīcības virziens „EKA starptautiskās atpazīstamības paaugstināšana” 

 

Rīcības virziena mērķi: 

Pr4_RV1 Mērķis 1. Paaugstināt EKA starptautisko atpazīstamību zinātniskajā un akadēmiskajā 
kopienā  

Rīcības virziena  sasniegšanas rādītāji: 

Rādītājs 1. EKA rīkotās starptautiskās akadēmiskās nedēļas „International Academic Week 
(IAW)” ārvalstu dalībnieku skaits 

Mērķis: nav definēts (vismaz 10 ārvalstu augstskolu pārstāvju dalība)  

Rādītājs 2. EKA rīkotās starptautiskās akadēmiskā personāla apmācības nedēļas „Staff Training 
Week (STW)” ārvalstu dalībnieku skaits 

Mērķis: nav definēts 

Rādītājs 3. EKA rīkotās starptautiskās zinātniskās konferences „Emerging Trends in Economics, 
Culture and Humanities (etECH)” dalībnieku skaits, t.sk. ārvalstu augstskolu pārstāvju skaits 

Mērķis: nodrošināt 50% dalībnieku no ārvalstu augstskolām (sk. ZRDAS2020 Pr2_RV1) 

Rādītājs 4. Ārvalstu augstskolu studējošo dalība EKA/AK  Studējošo starptautiskā zinātniski 
praktiskajā konferencē 

Mērķis: nav definēts 

 

INTERNACIONALIZĀCIJAS STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS, UZRAUDZĪBAS 
UN NOVĒRTĒŠANAS PROCESS 

 

Katra akadēmiskā gada sakumā EKA Zinātņu prorektors izvērtē IS2020  progresu un izstrādā 
IS2020 Rīcības plānu attiecīgajam gadam, nosakot prioritāros attīstības uzdevumus, termiņus un 
atbildīgās personas. Pēc apstiprināšanas EKA valde kontrolē Rīcības plāna izpildi.  

Rīcības plāns ir veidots, balstoties uz BOARD sistēmu (sk. 1. tabulu): 
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B – budget – aktivitāšu finansēšanas avots  

O – organisation – par rezultāta sasniegšanu atbildīga persona  

A – activities – veicamas aktivitātes konkrētu mērķu sasniegšanai  

R – results – rezultatīvas rādītājs 

D – deadline – izpildes termiņš 

 

Tabula 1. IS2020 Rīcības plāna tabula (paraugs) 

Rīcības 
virziens 

Mērķis Rezultatīvs rādītājs EKA  Termiņš Atbildīga 
persona 

Budžets 

Pr1_RV1   Nodrošināt 
EKA 

studējošajiem 
iespējas 

piedalīties 
starptautiskajā 
mobilitātē un 
veicināt viņu 

interesi par to 

Izejošo 
studentu 
mobilitāšu 
skaits 
(īpatsvars 
kopējā 
studējošo 
skaitā) 

 

  Erasmus 
koordinators 

Erasmus 
budžets 
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